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Epígrafe 

 

 

[...] cada lugar atribui a cada elemento constituinte do espaço um valor particular. 
Em um mesmo lugar, cada elemento está sempre variando de valor, 

porque, de uma forma ou de outra, cada elemento do espaço – homens, 
firmas, instituições, meio – entra em relação com os demais, e essas 
relações são em grande parte ditadas pelas condições do lugar. Sua 

evolução conjunta num lugar ganha, destarte, características próprias 
ainda subordinadas ao movimento do todo, isto é, do conjunto dos 

lugares.  Milton Santos 
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RESUMO 
 
 
Após o ano 2000, com a criação do Ministério das Cidades, a gestão metropolitana tem sido 
retomada em discussões numa dialética entre o local e regional. A criação de uma Região 
Metropolitana (RM) tem como uma das finalidades o planejamento integrado para o 
desenvolvimento econômico e social dos municípios que a compõem, visando a gestão regional. 
Para melhor compreender o processo de criação de uma RM é necessário identificar os arranjos 
políticos e econômicos onde se inserem esses municípios, quais atores serão contemplados, e qual 
é o interesse do Estado em facilitar o processo de criação. Nesse sentido, a presente pesquisa tem 
como objetivo apresentar o processo metropolitano como instrumento de gestão regional, 
utilizando a Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, localizada no estado de 
São Paulo, como objeto empírico. Para melhor compreender e fundamentar o estudo faz-se 
necessária uma apresentação conceitual e histórica de região metropolitana no Brasil, 
apresentando as premissas de natureza jurídica e as características legais desse instrumento, que 
permite aos estados brasileiros instituir como estrutura administrativa estadual a região 
metropolitana. A RMVPLN, constituída por 39 municípios, possui diferentes características 
socioeconômicas, além de ter um contexto histórico que possibilita compreender suas diferenças 
e similitudes, o que aponta para um agregamento de municípios que se aproximam em função do 
processo histórico e econômico. Esse agregamento pode fortalecer a divisão da RM em sub-
regiões de gestão.  
  
Palavras-chave: Região Metropolitana, Gestão Metropolitana, Vale do Paraíba, Gestão 
Regional. 
 



ABSTRACT 
 
 
METROPOLITAN REGION AND REGIONAL MANAGEMENT CHALLENGES: The PVNCMR 
case study 
 
After the year 2000, with the creation of the Ministry of Cities, metropolitan management has been 
resumed in discussions in a dialectic between local and regional. The creation of a Metropolitan Region 
(RM) has as one of the purposes the integrated planning for the economic and social development of the 
counties that comprise it, aiming at regional management. To better understand the process of creating an 
MR, it is necessary to identify the counties political and economic arrangements, the actors, which will be 
considered, and the State's interests in facilitating the creation process. In this sense, this empirical work 
aims to present the metropolitan process as an instrument of regional management, using the PVNCMR - 
Paraiba Valley and North Coast Metropolitan Region, located in São Paulo State. To better understand 
and substantiate the study, it is necessary to do a conceptual and historical presentation of the 
metropolitan region in Brazil, showing the legal premises and the legal characteristics of this instrument, 
which allows the Brazilian states to establish the metropolitan region as a state administrative structure. 
The PVNCMR, which is composed of 39 counties, has different socioeconomic characteristics, besides 
having a historical context which makes it possible to understand their differences, similarities, which 
points to an aggregation of counties, which are close due to the historical and economic process. This 
aggregation can strengthen the division of RM into management subregions. 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Metropolitan Region, Metropolitan Management, Vale do Paraíba, Regional Management. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os temas referentes à organização do território, ao planejamento regional e à gestão 

metropolitana têm gerado debate no meio acadêmico, nos governos, e entre organizações 

empresariais e a população no Brasil e no mundo. Esse debate está relacionado principalmente à 

necessidade de se estabelecer uma agenda de discussões que inclua a compreensão do espaço 

regional de forma holística, com as questões socioeconômicas, tecnológicas e ambientais, entre 

outras.  

Ao estudar os problemas que envolvem a desigualdade social, o inchaço nas grandes 

cidades, a falta de moradia, o saneamento básico precário e o aumento da cidade ilegal, 

elementos importantes que devem nortear as políticas públicas (MARICATO, 2012), esse olhar 

não seria local ou municipal, e sim regional.  

Para Santos (1988), em um estudo regional se deve buscar detalhar sua composição 

enquanto organização social, política, econômica e cultural, abordando fatos concretos, para 

reconhecer como a área se insere na ordem econômica internacional, levando em conta o 

preexistente e o novo, para captar o elenco de causas e consequências do fenômeno. Para reduzir 

ou na ânsia de minimizar essas questões, tanto por interesses bilaterais, público e privado, o 

Estado-membro utiliza a gestão metropolitana como uma forma de administração regional.  

Diante desse arcabouço teórico, com discussões e reflexões tão antagônicas, vem a 

pergunta: por que os Estados-membros continuam instituindo regiões metropolitanas sem um 

estudo que identifique, de forma mais objetiva, as diferenças regionais, as necessidades inter e 

intrarregionais, ou mesmo a efetividade da criação dessas unidades administrativas?     

Muitas vezes identificam-se apenas interesses, sem intenção de minimizar essas questões 

nem tampouco reduzir as diferenças regionais ou melhorar a gestão pública. São interesses 

particulares de grupos e setores que serão beneficiados com acordos intraurbano (MARICATO, 

2006). 

No Brasil, há diferentes propostas de estrutura política-administrativa estadual: as regiões 

metropolitanas (RM), as aglomerações urbanas e as microrregiões. Utilizada como um dos 

instrumentos de gestão regional, a região metropolitana, entre outras funções, tem como objetivo 
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o planejamento integrado para o desenvolvimento econômico e social dos municípios que a 

compõem (SERRANO, 2009).  

No processo de proposição e criação de uma região metropolitana há uma série de 

considerações pertinentes, tais como: o contexto político no país e no mundo; os atores 

(público/privado) e seus interesses; e os arranjos urbano-regionais que serão articulados para a 

produção do espaço. 

Essa articulação se dá pela acumulação do capital econômico (produção do capital) e 

tecnológico; dominação política (político partidário); realização da vida; ou funcional, com o 

objetivo de justificar a criação da região metropolitana como um benefício para o conjunto de 

municípios contemplados. Todo esse conjunto de ações deve ser definido com a participação das 

chamadas ações democráticas, participação do Estado e sociedade e seus representantes 

(MARICATO, 2012).  

Para compreender esse processo é necessário identificar quais arranjos estão inseridos, 

quais atores serão contemplados após a criação da região metropolitana e qual o interesse do 

Estado em contribuir para que seja possível sua criação, uma vez que somente uma legislação 

estadual pode instituí-la, direito que conferido pela Constituição Federal de 1988 (SERRANO, 

2009).  

Segundo Maricato (1996), a principal dificuldade enfrentada pelas metrópoles é o 

aumento da segregação e pobreza e, como consequências, o aumento da violência, a dificuldade 

de mobilidade, transportes públicos deficientes e aumento das periferias (cidade informal), que 

crescem mais do que os bairros de alta renda (IBGE).  

Sem dúvida, ao se criar uma RM não se cria uma metrópole, mas a proposta é administrar 

os problemas de um conjunto de municípios que adquirem força de uma metrópole. Como 

administrar de forma equitativa, sem criar benefícios aos municípios mais privilegiados 

economicamente e atender aos mais necessitados?  

É possível ter uma gestão regional que atinja os objetivos propostos quando se institui 

uma RM, embora acarrete problemas socioeconômicos. Para Klink et al. (2010), é possível o 

modelo de gestão regional, desde que um estudo das características das unidades municipais seja 

apresentado.  

Segundo os autores, a causa de eficiência da gestão regional em São Paulo, no ABC, por 

exemplo, foi a construção de uma identidade regional de base social e cultural com o Consórcio 
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Intermunicipal do Grande ABC, projeto liderado pelo então prefeito de Santo André, Celso 

Daniel, que identificou a necessidade dessa unidade territorial (ABRUCIO et al., 2010).  

Para Serrano (2009), o argumento legal/institucional que o Estado utiliza para uma 

conceituação jurídica é que essa divisão administrativa é indicada como uma das maneiras de o 

Estado-membro concentrar e gerir a prestação de serviços públicos comuns a uma região 

determinada. Embora o Estado adote esse modelo de gestão regional, existe controvérsias quanto 

aos problemas de ordem socioeconômica que agravam as desigualdades inter e intrarregionais.  

Diante desses problemas, esta pesquisa traz uma reflexão sobre a criação da Região 

Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte do estado de São Paulo, procurando identificar 

em qual contexto foi constituída e quais as análises apresentadas para justificar sua criação.  

 

1.1 PROBLEMA 

 

A partir desses aspectos, nesta pesquisa levantaram-se algumas perguntas: há diferenças 

entre os municípios que compõem a RMVPLN? Esses problemas estão sendo discutidos em nível 

de governança da RMVPLN? Quais as condições para que a gestão regional seja um instrumento 

aplicado de forma equânime?     

 

1.1.1 Hipótese 

 

Há desigualdades inter e intrarregionais que vão desde o tamanho da população, a 

população empregada e o setor de atividade produtiva, até o PIB, valor adicionado, população 

alfabetizada a partir dos 15 anos e número de leitos em hospitais.  

O movimento pendular também se apresenta como fator de destaque dentro da RMVPLN, 

refletindo a mobilidade intrarregional e a necessidade de deslocamento pela falta de oportunidade 

no município de domicílio do munícipe que se movimenta.  

Quanto à governança regional, ainda está em fase de construção. O Conselho de 

Desenvolvimento foi instituído, mas sem ações relevantes para que sejam postos em prática 

projetos e ações que possam contribuir para minimizar as desigualdades ou mesmo levantar de 

forma mais objetiva dados relevantes para essas ações.  
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1.1.2 Objetivos 

 
1.1.2.1 Objetivo Geral 

 
Produzir uma reflexão sobre o processo de criação da Região Metropolitana Vale do 

Paraíba e Litoral Norte e investigar as características dos municípios que a compõem, 

identificando a homogenia (similitude) e heterogenia, bem como analisar a atuação dos principais 

atores na dinâmica da produção desse espaço regional. 

 

1.1.2.2 Objetivos Específicos 

 
• Compreender a formação da Região do Vale do Paraíba e Litoral Norte. 

• Analisar as características socioeconômicas dos municípios que compõem a RMVPLN. 

• Identificar as condições da governança regional como um instrumento de gestão 

equânime.  

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

 

A contemporaneidade do tema gestão regional, mediante a constituição de novas regiões 

metropolitanas, traz para dentro das universidades, que discutem esse assunto, a necessidade de 

exploração de forma mais técnica das questões do crescimento das cidades, do processo de 

urbanização e das consequências desse crescimento em um novo processo de metropolização. 

Iniciada nos anos 1970, após a institucionalização das RMs pela União como instrumento 

de controle, o tema inicia uma retomada em 1988 com a nova Constituição, que transfere ao 

Estado o poder de instituir uma RM. A partir da década de 2000 muitos estudiosos colocaram em 

pauta a gestão regional e os instrumentos que estão sendo utilizados pelo Governo para adequar a 

gestão regional, considerando as diferenças inter e intrarregionais. 

A criação da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, do estado de São 

Paulo, como objeto empírico deste estudo não tem a pretensão de identificar se o processo foi 

adequado ou não, e sim fazer uma reflexão sobre a instituição desse modelo de gestão para 39 

municípios que apresentam diferenças e características distintas. 
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Pretende-se, com a análise dos dados coletados, identificar o caminho que segue essa 

nova região metropolitana brasileira, e assim contribuir, de certa forma, com a discussão sobre 

essa forma de gestão do espaço regional. 

 

1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Este trabalho está organizado em cinco seções. A primeira é a introdução, que traz o 

problema, a hipótese, os objetivos, e a estrutura da pesquisa. A segunda seção apresenta a revisão 

de literatura, que faz uma abordagem conceitual, legal, constitucional/institucional de região e 

aglomerado urbano, microrregião e região metropolitana; e uma síntese conceitual de gestão 

metropolitana e governança metropolitana. 

A terceira seção descreve a metodologia. O estudo foi desenvolvido a partir de pesquisa 

bibliográfica, com consulta em material impresso e disponibilizado na Internet sobre os conceitos 

de região, regionalização, região metropolitana, questões legais e institucionais.  Foram também 

utilizados dados da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE)1

A quarta seção apresenta os resultados e a discussão, situando a Região Metropolitana do 

Vale do Paraíba e Litoral Norte, sua localização, características, processo de criação, e dados 

obtidos em fontes secundárias que propiciaram a análise do contexto dessa Região no sentido de 

compreender o que são os seus municípios, seus elementos agregadores, e suas sub-regiões. 

, de população 

residente, saúde, educação, PIB e valor adicionado do período de 2000 a 2010. 

A quinta e última seção contempla as considerações finais. 

 

                                                 
1 Site Fundação Seade- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Secretária de Planejamento e 
Desenvolvimento do Estado de São Paulo. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 
Como fundamentação teórica foi construída uma análise histórica conceitual de espaço, 

região e região metropolitana, compreendendo o conceito jurídico e o regime constitucional do 

processo metropolitano. Buscou-se identificar quais as implicações na gestão local com uma 

perspectiva regional e uma análise do contexto metropolitano vista por pesquisadores.  

Segundo Ermínia Maricato (2006), apesar de sua importância econômica, política, social, 

demográfica, cultural, territorial e ambiental, há nas metrópoles brasileiras uma significativa falta 

de governo, evidenciada pelas incipientes iniciativas de cooperação administrativa intermunicipal 

e federativa como consequência para essas regiões, e reflexões para as questões quanto ao 

aumento das desigualdades regionais inter e intraurbanas.  

Este estudo está amparado em Jeroen Klink e David Harvey para entendimento de 

diversos conceitos, fundamentais durante toda a pesquisa, sobretudo no processo de análise e 

comparativo com a criação da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte 

(RMVPLN). 

 

2.1 ESPAÇO, REGIÃO E REGIONALISMO: CONCEITOS IMPORTANTES PARA 

COMPREENDER A REGIÃO METROPOLITANA  

 

Uma questão relevante para o desenvolvimento deste estudo é conceituar região. 

Compreender o seu significado é imprescindível para estudo de planejamento regional, não 

somente para entendimento e definição de um espaço do território, mas para entender como o 

estado-membro define esse território para instituir um instrumento de gestão regional.  

Agrega-se ao conceito de região a concepção de regionalização e regionalismo, que se 

tornam relevantes quando se pensa em gestão regional. Para que se possa compreender as 

características e diferenças regionais na RMVPLN é necessário compreender a região como 

espaço onde se instala e se desenvolve a sociedade.  

Considerar o espaço como uma instância da sociedade, econômica e cultural-ideológica, 

significa que como instância ele contém e é contido pelas demais instâncias, assim como cada 

uma delas o contém e é por ele contida (SANTOS, 1997).      
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O espaço é lugar onde os atores desenvolvem sua produção e atividades de acordo com 

cada especificidade, para tanto é necessário compreender quais são os atores e suas respectivas 

produções.  

Para Milton Santos (1988), o território a cada momento foi se organizando de maneira 

diversa. Muitas reorganizações do espaço se deram e continuam acontecendo, atendendo aos 

reclamos da produção da qual é arcabouço. Merece destaque especial as transformações ocorridas 

a partir de meados do século XIX, que representam muito mais do que uma simples mudança. No 

processo de escala mundial tem resultados distintos, particulares, segundo os lugares. 

Segundo Gottdiener (1993), a espacialidade é parte das forças de produção, das relações 

de produção e da maneira pela qual interagem os níveis ou estruturas da sociedade. Segundo o 

autor, muitas manifestações do espaço ocorrem de maneira contingente com interesses sociais em 

muitos níveis, e constituem um desafio à identificação de causas isoladas.  

Identificados por Santos (1997), os elementos do espaço seriam os seguintes:  

Os homens, as firmas, as instituições, o chamado meio ecológico e as 
infraestruturas. Os homens são elementos do espaço na qualidade de fornecedores 
de trabalho ou de candidatos a isso, seja na qualidade de jovens, seja como 
desempregados. A verdade é que tanto os jovens, quanto os ocasionalmente sem 
emprego ou os já aposentados, não participam diretamente da produção, mas o 
simples fato de estarem presentes no lugar tem como consequência a demanda de 
um certo tipo de trabalho para outros. Esses diversos tipos de trabalho e de 
demanda são a base de uma classificação do elemento homem na caracterização 
de um dado espaço. A demanda de cada indivíduo como membro da sociedade 
total é respondida em parte pelas firmas e em parte pelas instituições. As firmas 
têm como função essencial a produção de bens, serviços e ideias. As instituições 
por seu turno produzem normas, ordens e legitimações. O meio ecológico é o 
conjunto de complexos territoriais que constituem a base física do trabalho 
humano. As infraestruturas são o trabalho materializado e geografizado na forma 
de casas, plantações, caminhos, etc. (SANTOS, 1985. p.6) 

 
. 

Conforme cita Milton Santos (1988), num estudo regional se deve tentar detalhar sua 

composição enquanto organização social, política, econômica e cultural, abordando fatos 

concretos para reconhecer a região como uma área que se insere na ordem econômica 

internacional, levando em conta o preexistente e o novo, para captar o elenco de causas e 

consequências do fenômeno. 
O conceito de região nasceu naturalmente da ideia de que o ambiente tem certo domínio 

sobre o desenvolvimento da sociedade. Nessa discussão, as contribuições da Geografia são 

inúmeras. O primeiro debate que se estabelece tem a região como um epicentro, derivado do 
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conhecido debate entre as determinações e as influências do meio natural nas diferenças sociais e 

do conjunto de diversidade espacial (MORAES, 1990). 

De acordo com Correa (1995), o geógrafo Lablache introduziu a ideia das descrições 

regionais e, para ele, as paisagens de uma região são o resultado da superposição, ao longo da 

história, das influências humanas e dos dados naturais. Na era do neopositivismo, nos anos 1950, 

a região passou a ser definida como um conjunto de lugares e as diferenças internas entre esses 

lugares são menores do que as existentes entre eles e qualquer elemento de outro conjunto de 

lugares.  

Mais recentemente, após os anos 1980, sob o enfoque da Geografia Crítica, “cujo vetor 

mais significativo é calcado no materialismo histórico e na dialética marxista”, a região é vista 

como “relações dialéticas entre formas espaciais e os processos históricos que modelam os 

grupos sociais (...) onde a organização espacial constitui parte integrante de uma dada sociedade” 

(CORRÊA, 1995, p. 21). 

Gomes (1995) considera que região é uma realidade concreta, física, e existe como um 

quadro de referência para a população que nela vive:           

 

Conceituar região não trata de uma definição única, mas acarreta a necessidade 
de interpretação da definição para entender o território estudado e propor 
políticas públicas para um conjunto de municípios. A região não é somente um 
espaço físico constituído de relações humanas, mas implica na compreensão dos 
processos e tipos de relações existentes sejam econômicas, social, cultural e a 
importância dessas relações como um todo (GOMES, 1995, p.55). 

 

No Brasil existem estudos referentes aos conceitos de região, mas as contribuições estão 

na formulação de diretrizes para o planejamento regional.  

 
O desenvolvimento preferencial dos aspectos empíricos em detrimento dos 
teóricos pode ter sido movido, portanto, pelas necessidades de planejamento que 
exigem, muitas vezes, critérios de regionalização. Esses critérios contêm sempre 
um conceito de região, que geralmente não é explicitado, deixando de lado, por 
consequência, a discussão dos aspectos de ordem teórica. Dito de outra forma, a 
necessidade de "conceituar" região, movida pelo requisito da delimitação de 
áreas físicas (regionalização), tende a levar a um procedimento reducionista do 
fenômeno regional (BREITBACH, 1988, p.23).   

 

Segundo Breitbach (1988), uma análise do conceito de região de Walter Christaller, 

geógrafo alemão, é sua Teoria do Lugar Central (TLC), que se baseia na noção de centralidade 
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que resulta na organização em torno de um núcleo de forma hierárquica. Trata-se não somente 

das cidades propriamente ditas, como centralidades, mas também de seu entorno, região 

complementar e hierarquia que compõem os alicerces dessa teoria: 

 
[...] a noção de centralidade está intimamente ligada à função da cidade, que é e 
deve constituir no centro de uma região. Entretanto o que caracteriza a 
centralidade não é unicamente uma posição geométrica no centro de um círculo, 
mas sim um conjunto de funções centrais [...]. Inicia na organização de certos 
locais que vem a se transformar em centros das futuras cidades (BREITBACH, 
1988, p.30).  
 

 

Christaller (apud Breitbach, 1988) identifica esse processo de novos-pequenos como um 

sistema de lugares centrais:  

O conjunto de lugares centrais de diversas ordens, com suas regiões 
complementares de dimensões relativamente proporcionais à importância do 
lugar central, constitui o sistema de lugares centrais. Trata- se, portanto, de um 
modelo teórico, cuja estrutura geral está fundada no conceito de hierarquia 
baseado na abrangência das áreas de mercado. Essas áreas de mercado são 
superpostas de tal forma que um lugar central de determinada ordem domina 
certo número de lugares centrais de diversas ordens inferiores (CHRISTALLER 
apud BREITBACH, 1988, p.31).  
 

 

Para Breitbach (1988), as contribuições de Christaller estão na noção de conjunto que se 

relacionam entre si: um centro urbano corresponde a uma região complementar e se relaciona 

com certa dependência das demais. 

Por outro lado, sua concepção de organização espacial demonstra uma 
preocupação de caráter totalizador no sentido de que busca elementos 
qualitativamente diversos a influenciar a distribuição territorial da população e 
das atividades. A contribuição de Christaller está na sua noção de hierarquia 
existência de dominação de um lugar central sobre outro de ordem inferior. 
Fenômeno que pode ser verificado na prática, mesmo atualmente e em diferentes 
países do mundo. Além do que, essa noção de dominação nos parece de 
fundamental importância no estudo do conceito de região, principalmente no que 
se referem aos chamados desequilíbrios regionais (BREITBACH, 1988, p.31). 

 

Os estudos de August Lösch, apontados por Breitbach (1988), são baseados no conceito 

da teoria econômica da distribuição das atividades econômicas no espaço com máxima 

racionalidade. O autor descreve de modo teórico as inter-relações de todas as localizações. 
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Os pressupostos básicos de seu modelo incluem a existência de uma planície 
homogênea, onde as condições de transporte e os custos de produção são 
similares em qualquer ponto. Da mesma forma, a distribuição da população, bem 
como das matérias-primas, é homogênea sobre o espaço em questão, o qual deve 
ser inteiramente ocupado. Os consumidores têm gostos e preferências idênticos, 
sendo que aqueles que se localizam nas zonas limítrofes da área em questão 
serão considerados indiferentes aos dois produtores vizinhos em se tratando de 
adquirir bens de consumo (BREITBACH, 1988, p.32)  
 

 

Breitbach (1988), em sua análise de Lösch, demonstra que cada área de mercado permite 

o maior número de vendas possível, satisfazendo a todos os consumidores com menor distância. 

A localização ótima é em função das diferenças espaciais de oferta e demanda, de tal modo que o 

produtor obtenha maior lucro e o consumidor possa abastecer-se a preços os mais baixos 

possível.  

Segundo Gomes (1995), as teorias de Lösch e Christaller são pensadas a partir das 

noções da definição da funcionalidade: noção de rentabilidade e noção de mercado. A Geografia 

produz regionalizações baseadas nessas noções, que contribuem com a produção de um 

desenvolvimento espacial desigual, sob uma máscara de uma complementaridade funcional 

hierárquica.  

Ao assumir a dinâmica de mercado como pressuposto da organização espacial, 
estes modelos “naturalizariam” o capitalismo, como a única forma possível de 
conceber o desenvolvimento social, ao mesmo tempo, em que trabalhavam para 
a manutenção do status quo de uma sociedade desequilibrada e desigual. Esta 
corrente crítica, conhecida como geografia social, argumentava que a 
diferenciação do espaço de deve, a divisão territorial do trabalho e ao processo 
de acumulação capitalista que produz e distingue espacialmente possuidores e 
despossuídos. (GOMES, 1995, p.65).  
 

 

Ricq (1979), em um estudo regional realizado em Genebra, correlacionado com o caso 

do Brasil e as suas regiões metropolitanas, concluí que: 

 

[...] uma região, são lugares e homens, em outras palavras um espaço e grupos 
humanos, que em uma pesquisa teórica e uma análise empírica, são elementos 
básicos de toda região. Existe relação dos grupos por um ou outro espaço e espaço 
organizado de várias maneiras de acordo com os tipos de grupos e de modelos de 
sociedade que estes grupos se conferem.  Observar e analisar todos os sistemas de 
relações espaciais e sociais, que são mantidas pelas coletividades humanas em um 
certo território (RICQ, 1975, p. 113).  
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De acordo com Santos (1988), durante um longo período os estudos de região a isolava 

do mundo como um todo, pois era vista como uma entidade autônoma, com aspectos particulares, 

o que equivalia a dividir o mundo em uma infinidade de regiões autossuficientes, mantendo 

pouca relação entre si. Com a mudança do mundo e as transformações, o território a cada 

momento foi se organizando de maneira diversa. Muitas reorganizações do espaço se deram e 

continuam acontecendo.  

As questões regionais são abordadas quando é necessário um estudo para um 

planejamento regional, porém outros elementos estão relacionados quando se estuda região, e 

contribuem para a configuração espacial do lugar.  

Santos, em sua contribuição, cita que os elementos se agrupam dando a configuração 

espacial que um lugar tem. Desse modo, é necessário estudar desde o homem até as instituições 

que vão dirigir, juntamente com as firmas, as formas de materialização da sociedade. Entender as 

relações existentes entre esses elementos, tornando os conceitos realidades empíricas, permitirá 

que se vislumbre, no tempo e no espaço, a transformação (SANTOS, 1988). 

Para o autor, explicar essas transformações passa pela compreensão dos grandes grupos 

de variáveis que compõem o território, a começar pelos indicadores mais comuns a esse tipo de 

trabalho até os mais complexos, reveladores das grandes mudanças ocorridas no período técnico-

científico. Tais variáveis são interdependentes, umas são a causa e/ou consequência de outras, 

não tendo, portanto, real valor se não forem analisadas em conjunto. 

Esses indicadores envolvem a tipologia das tecnologias, dos capitais, da produção, do 

produto, das firmas, instituições; intensidade, qualidade e natureza dos fluxos; captação dos 

circuitos espaciais de produção; peso dos componentes técnicos modernos na produção agrícola; 

expansão das agroindústrias; novas relações de trabalho no campo; desmaterialização da 

produção etc. (SANTOS, 1988). 

Segundo Ricq, (1975), o fenômeno regional não escapa à contestação de que o homem é 

um ser de relação. Pode-se afirmar que o fator social, fundamentalmente analisado pela 

sociologia e outras ciências humanas, é a relação.  É fundamental, em primeiro lugar, distinguir 

as relações do tipo funcional ou orgânico ou do tipo conflitante. 

O primeiro tipo, funcional, tem a visão de uma sociedade onde as diferenças unitárias 

que a compõem são percebidas como elementos que se dispõem, mais ou menos, de maneira 
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harmoniosa num grande corpo social; o segundo tipo, conflitante, decorre da aproximação da 

sociedade em termos de poder. Os conflitos são sinais do antagonismo de grupos sociais, a 

influência, o poder, o prestígio variável. 

Conforme alguns conceitos apresentados, a região é conceituada por algumas variáveis 

de acordo com o interesse da análise. É analisada geograficamente como espaço e território para 

delimitação de área física; pelas relações dos grupos que a constituem e pelos interesses entre os 

grupos, sejam economias de troca (oferta e demanda) como localização e interdependência entre 

os grupos; e para contribuir com o planejamento regional e administração de políticas públicas. 

Acondicionado ao conceito de região dois termos que merecem entendimento são o 

regionalismo e a regionalização, mas qual é a contribuição na construção de políticas de gestão 

regional e planejamento do território? Qual é a relação que se percebe quando se estuda território, 

espaço, sociedade?  

Essas perguntas têm como objetivo entender as possibilidades de integração das políticas 

de gestão. Nem sempre os grupos que compõem a região compartilham da mesma cultura, 

economia, política e relações. 

De acordo com Gomes (1995), para estudar os fluxos e as trocas que se organizam em 

um espaço estruturado, e que se chama região funcional, há uma valorização da vida econômica 

fundamentando esses fluxos e trocas, seja por mercadorias, serviços, e mão de obra. Se há uma 

função econômica no espaço para integração desses fluxos há um desenvolvimento do 

capitalismo para justificar esse processo.  

O autor utiliza os modelos espaciais de Christaller ou Von Thünen para a argumentação 

e interpretação macroeconômica de inspiração neoclássica das regiões funcionais, que se fazem 

de forma tributária.  

Breitbach (1988) apresentou o pensamento de Christaller quanto à Teoria do Lugar 

Central, já mencionada anteriormente, e aponta que o crescimento do lugar central se deve a uma 

expansão de demanda e oferta por bens e serviços. Já Von Tünen estudou a teoria de localização 

das atividades econômicas com a dimensão espacial de produção, relacionada ao custo de 

transporte e distância de mercado.  

Breitbach (1988), em relação à teoria de Von Tünen, destaca que a importância de seu 

trabalho foi apresentar as teorias de localização, vide o modelo de localização agrícola, que 

expressa um nível de agregação que permite focalizar a distribuição espacial de múltiplas 
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unidades produtivas em seu conjunto. Mesmo desconsiderando a interdependência locacional das 

firmas, o ângulo utilizado proporciona uma visão de conjunto das atividades econômicas.   

O Estudo da Dimensão Territorial para o Planejamento, feito pelo Ministério do 

Planejamento (MP), Orçamento e Gestão (2008), apresenta para o Brasil a grande dimensão 

geográfica e as desigualdades econômicas e sociais entre as regiões brasileiras. Há dificuldades 

para lidar com esses novos problemas e é necessário discutir e propor nova regionalização para o 

País. Além de referência para as políticas regionais, a nova regionalização deve servir de base 

para uma atuação convergente dos vários entes federados e para sua articulação com as 

iniciativas mais amplas da sociedade.  

A tradicional dificuldade para estruturar novas regionalizações tem se agravado com a 

crescente complexidade e fragmentação do espaço social e econômico provocadas pela 

globalização, pela articulação multiescalar em redes (próximas e distantes) e também pela 

polaridade e exclusão crescentes que aumentam as diferenças internas no território. 

Segundo Gil e Yamauchi (apud FRÉMONT, 2011) a consciência das pessoas acerca da 

região diz respeito ao seu espaço vivido e ao sentimento de pertencimento a essa região. Dessa 

forma, nem sempre a consciência da região percebida pelo indivíduo corresponde à 

regionalização estabelecida pela administração pública. 

De acordo com o estudo do MPO, a regionalização que visa principalmente criar 

regiões-programas para ações de planejamento e políticas públicas há que continuar se apoiando 

no referencial teórico clássico, isto é, certo grau de homogeneidade geoeconômica e organização 

polarizada (PERROUX, 1949; BOUDEVILLE, 1969).  

 
De um lado, as redes e interações multiescalares tendem a gerar polarizações 
múltiplas, algumas competitivas, outras complementares. Em escalas diferentes, 
exemplos poderiam ser dados nas microrregiões polarizadas, associações de 
municípios, regiões metropolitanas, entre outras formas de organização regional. 
Com efeito, os espaços regionais são cada vez mais fluidos e se rearticulam com 
agilidade e segundo variáveis diversas, cujas afinidades políticas e culturais (e 
eventualmente idênticas) jogam um papel tão ou mais importante que a 
articulação econômica, visto que esta tem múltiplas dimensões e direções (MPO; 
2008, p,20). 

 

Para o MPO (2008), os instrumentos de ação pública devem considerar a regionalização 

desde a formulação da política pública, a partir das necessidades identificadas pelos cidadãos, até 

a avaliação dos impactos dessa política. 
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Ricq (1975) considera alguns fatos regionais que criam desequilíbrios regionais, já 

identificados em diversos países, em estudo na Europa e que não diferem do Brasil quanto à 

regionalização. Quatro fatos merecem destaque:  

• os desequilíbrios regionais são comuns em diversos países subdesenvolvidos;  

• as diferenças étnicas culturais, que dependem de cada país quanto à conscientização de 

algumas nações em relação a outras e sua dependência linguística, ou dificuldade ou 

incapacidade como povo de se autodeterminar e ser seu próprio mestre;  

• o centralismo característico de países de que toda decisão é tomada pelo Estado central; e 

• a socioestatização política das estruturas de vida: a dominação crescente do Estado em 

todos os aspectos da vida social e até individual. 

Ricq (1975) aponta que os quatro fatos sociais atuais são degraus diversos e as principais 

causas das dinâmicas regionais que foram constatadas na época, na Europa, apresentam três 

fases: i) tomar consciência regional; ii) movimentos ou ações regionalistas; iii) instituições ou 

poder regional. Essas fases podem se sobrepor, interpretar-se e até se contradizer.     

A diferença essencial do regionalismo e regionalização, aponta Ricq, é que o primeiro 

vem de baixo para cima e segundo de cima para baixo. Essa diferença reaparece em cada fase do 

processo regional. A regionalização expressa desequilíbrios regionais ou, antes, a 

conscientização, o seu conhecimento. 

A esse conhecimento sucede uma estratégia, os modos de ação de um aparelho do 

Estado até supranacional. A instituição regional, o poder de decisão, a análise de decisão e a 

análise institucional estão sempre juntos e só confirmam, no caso da regionalização, esse 

movimento de cima para baixo. 

A principal contribuição dos conceitos apresentados está na descrição de alguns arranjos 

inovadores implementados em algumas regiões metropolitanas do Brasil na década de 1990, bem 

como um breve balanço dos limites e potencialidades dessa articulação regional dentro do atual 

pacto federativo no Brasil. 

Segundo estudo do Ministério do Planejamento (MP), uma avaliação da experiência 

internacional mostra que a conscientização acerca da crise, e/ou a percepção de vantagens 

econômicas, tem proporcionado um processo catalisador importante para a mobilização produtiva 

dos territórios metropolitanos.  
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Diante das características e contradições, as clássicas políticas regionais voltadas à 

promoção do desenvolvimento das macrorregiões isoladas, tradicionalmente adotadas no Brasil, 

tornam-se problemáticas, reforçando a necessidade de uma política nacional operacionalizada 

segundo diferentes escalas territoriais.  

Estudos do IPEA (2011) apontam que o quadro institucional da gestão metropolitana no 

País é de expressiva diversidade. Isso, complementando a omissão da legislação federal no que 

diz respeito à matéria, contribui para configurar territórios institucionalmente muito distintos nas 

RMs, criados e implementados por meio de práticas e motivações que:  

i. não guardam, necessariamente, relação com o processo de formação das metrópoles;  

ii. não refletem, obrigatoriamente, políticas ou estratégias de desenvolvimento territorial – 

seja no plano nacional, seja no plano estadual ou regional; e  

iii. não se atrelam, obrigatoriamente, à gestão das funções públicas de interesse comum. 

Nesse aspecto, como conceituar região quando se considera, como no caso da Região 

Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte (RMVPLN), 39 municípios, alguns por um 

processo de conurbação, mas muitos por uma legislação regional que foi concebida nos aparelhos 

do Estado? Até que ponto essa regionalização considerou as especificidades sub-regionais? 

 

2.2 DA METRÓPOLE À REGIÃO METROPOLITANA 

 

Os registros sobre urbanização no Brasil datam do início da colonização brasileira, dada a 

necessidade de se criar um espaço para concentração do sistema político e de negócio. A ideia de 

concentrar a população em um espaço comum para contato com negociantes deu origem a um 

processo de urbanidade.  

Segundo Serrano (2009), a formação urbanística brasileira começava com o centro de 

moradias agrícolas e pequenos vilarejos.  No início da colonização no Brasil, as terras eram 

concedidas para que fossem exploradas, cultivadas, e também tinham a função de extração de 

recursos naturais para envio à Coroa Portuguesa para manter o domínio sobre o território.  

As terras eram distribuídas como concessão para os nobres da Coroa, e cidades ou vilas 

somente eram reconhecidas como tal com autorização de ato oficial de formação2

                                                 
2 Serrano (2009; p.126) A primeira cidade brasileira fundada por Martin Afonso de Souza, São Vicente, teve o início 

com cultivo da cana de açúcar após 50 anos do descobrimento, e havia pouco mais de 12 vilas e cidades espalhadas pelo território 
brasileiro. 

. A partir da 
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necessidade de atrair novos cidadãos portugueses para formar o Estado brasileiro, D. João III 

criou as sesmarias, concessão de uso de terras a donatários, firmando em 15 anos de concessão as 

primeiras Capitanias Hereditárias.  

Para Serrano (2009), a ideia era atrair nobres comerciantes portugueses que teriam 

privilégios perante a Coroa para se instalarem no Brasil, podendo construir um patrimônio e criar 

fortuna com produção e comércio. O processo de apropriação do território brasileiro ocorreu 

entre os séculos XVI e XIX. A partir do século XIX iniciou-se o processo de industrialização do 

País, principal catalisador da urbanização brasileira. 

No século XX houve um movimento migratório da área rural para a urbana. As pessoas 

buscavam os benefícios que a cidade oferecia, como melhor condição econômica e emprego. A 

necessidade de mão de obra na construção e na indústria acarretou o aumento da população na 

área urbana e decréscimo no campo. Com a falta de espaço nas cidades essa população se viu 

obrigada a morar em condições precárias, sem infraestrutura, sem serviços públicos de primeira 

necessidade, como transporte e saneamento básico.  

Com o crescimento das cidades começaram a surgir áreas conurbadas ou áreas 

metropolitanas, a união dessas áreas, e a aglomeração da população. Esse novo território que se 

deslumbra causa problemas jurídicos e urbanísticos de ordem específica. O ordenamento do 

território torna necessária a criação de um modelo para minimizar os problemas das moradias 

irregulares que se instalaram nas marginais das cidades e em loteamentos clandestinos, além de 

invasões de terra (SERRANO, 2009).  

Segundo o autor, com a nova realidade foi necessário instituir leis próprias de 

ordenamento desse território.  

O fenômeno da conurbação, como chamam os ingleses, de grandes formações 
urbanas complexas, congregando vários núcleos, e cuja origem está entre duas 
ou mais unidades urbanas, serve de grande subsídio ao interesse brasileiro, 
porque ao redor de grandes metrópoles brasileiras como Porto Alegre, Belo 
Horizonte, Recife, Salvador, Curitiba, Belém, Fortaleza, Rio de Janeiro, se 
congregam outros Municípios que, em realidade, vivem à sombra da metrópole. 
Porém, esta não viverá sem essas cidades, algumas chamadas de cidades-
dormitórios como as que gravitam em torno do Rio de Janeiro, Duque de Caxias, 
Nova Iguaçu, São João do Meriti (SERRANO, 2009, p.128).  

 

                                                                                                                                                              
 



30 
 

Serrano (2009) aponta que essa realidade empírica fez surgir, no campo das Ciências 

Jurídicas e Urbanística, discussões para criar requisitos e caracterização visto que no âmbito 

jurídico a doutrina diverge quanto à formação e a extensão da competência administrativa na área 

conturbada. Tornou-se necessária uma legislação própria para as regiões metropolitanas, uma vez 

que o processo de conurbação e a criação desse novo modelo de território não inferem na gestão 

municipal e sua autonomia.  

 

2.3 CONCEITOS DE REGIÃO METROPOLITANA   

 

De acordo com Freitas (2009), a palavra metrópole surgiu para designar uma cidade mãe, 

uma área urbana de um ou mais municípios, aquela que  “exerce forte influência sobre o seu 

entorno, polarizando em si complexidade funcional e dimensões físicas que a destacam numa 

rede de cidades e no cenário regional. Na sua origem latina, o termo refere-se à capital ou à 

principal cidade de uma província, de um estado ou de uma região”.  

Para o autor, o processo de metropolização ocorre a partir do momento que grande cidade, 

chamada de metrópole, passa a polarizar a região em seu entorno, mantendo forte relação de 

interdependência econômica e populacional (FREITAS, 2009).  

Esse é um fenômeno, no processo de urbanização da humanidade, fortemente relacionado 

à Revolução Industrial, ao século XIX. Freitas (2009) afirma que foi na Inglaterra que a primeira 

metrópole foi identificada, “seguida pela iniciativa mais antiga de instituir uma Região 

Metropolitana em torno de Londres. Seguiram a ideia de reconhecer institucionalmente esse 

fenômeno os administradores de Tókio, Cidade do México, Buenos Aires, Toronto, Montreal, 

Los Angeles, Barcelona e, hoje, muitas outras”. 

Esse processo se estendeu em diversos países em busca de uma administração regional. 

No Brasil o processo de criação de regiões metropolitanas, como já citado, teve início no 

processo de ocupação, quando se identificou a necessidade de criar uma legislação para 

administração regional. No correr do tempo, com o aumento da população e formação e aumento 

das cidades vieram as legislações específicas, mantendo a administração municipal. 

Segundo Ferrari (apud SERRANO, 2009, p.121):         

As Regiões Metropolitanas são entidades administrativas que congregam vários 
Municípios limítrofes de um Estado da Federação, sendo que deverá ser 
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organizada por norma da entidade interessada, em que pese suas decisões não 
anularem a autonomia municipal. Assim, são órgãos de planejamento que visam 
à realização de funções públicas de interesse comum em vários Municípios. [...] 
É essencial que a implantação da Região Metropolitana não venha a obstaculizar 
a atuação estadual e municipal e que não aniquile a autonomia dos Municípios 
pela absorção de atividades de seu interesse local. Deve seguir o tipo escolhido 
pelo Estado, em que pese a obrigatória participação dos Estados e Municípios 
nos recursos financeiros e direção da Região. Desta forma, à Região 
Metropolitana podem ser atribuídos poderes administrativos e recursos 
financeiros capazes de permitir o planejamento e a execução de obras de sua 
competência.  

 

No Brasil, com a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 25, § 3º, passou a ser de 

competência dos Estados a criação de regiões metropolitanas: “Os Estados poderão, mediante lei 

complementar, instituir 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” (BRASIL, 1988). 

          Alves (1998) aponta que, ainda conforme o artigo e parágrafos citados, inaugura-se uma 

nova e significativa dimensão do federalismo de integração. As figuras regionais constituídas 

pelas regiões metropolitanas, aglomeração urbana e microrregiões passam a ter um estatuto 

jurídico-constitucional diferenciado do tratamento tradicional, permitindo uma reflexão de grande 

alcance no que diz respeito à caracterização e distribuição de competências entre o Estado 

federado e os municípios integrantes de regiões estabelecidas pelo primeiro, mediante lei 

complementar.  

No Título IV, Dos Municípios e Regiões, Capítulo II: Da Organização Regional, a 

caracterização jurídica institucional de região metropolitana para organização regional e 

promoção da gestão compartilhada entre Estado e municípios objetiva: 

• a realização do planejamento integrado e o gerenciamento de problemas comuns, visando 

o máximo aproveitamento de recursos públicos; 

• a integração de políticas públicas, visando o desenvolvimento socioeconômico da região e 

a melhoria da qualidade de vida de seus habitantes; 

• a cooperação entre os níveis de governo para a execução das funções públicas de interesse 

comum; 

• a utilização racional do território, dos recursos naturais, culturais e proteção do meio 

ambiente; e 
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• a redução das desigualdades sociais e regionais.  

 

Segundo Serrano (2009), na Constituição Federal Brasileira a divisão política 

administrativa confere autonomia política aos entes federados, União, Estado, Distrito Federal e 

Município, tendo a Região Metropolitana como meio desconcentrado de administração regional, 

cuja função é a solução equânime de problemas de interesse público que afetam os municípios 

que fazem parte desse conjunto.  

O ordenamento do território estadual é de responsabilidade do Estado-membro, e a 

criação da RM sua atribuição: deve organizá-la de acordo com sua conveniência e 

discricionariedade. A criação de RM é um direito subjetivo do Estado, implicando compartilhar 

competência com os municípios pertencentes a tal Região.  

A autonomia municipal é mantida, conferida pela Constituição Federal, e é possível a 

interferência do Estado-membro nas áreas conurbadas desde que seja para solução de problemas 

comuns de ordem pública e que traga benefício aos municípios conurbados (SERRANO, 2009).  

Freitas (2009, p.48) menciona que “cada Unidade da Federação estabelece os seus 

próprios critérios referenciais para instituir uma Região Metropolitana”. Criou-se, assim, a 

possibilidade de distorções e grandes diferenças, quantitativa e qualitativamente, entre regiões, 

havendo casos de não atendimento aos principais conceitos definidores do que seja região 

metropolitana.  

As RMs passaram, então, a serem legalmente instituídas por legislações próprias, em 

busca de uma identidade política que o território apresenta para favorecer essa legalização da 

política do território ou o novo território constituído com aglomerados urbanos.  

Alves (1998) ainda acrescenta que essa identidade, também como função pública de 

interesse comum, caracteriza-se pelo regime de direito administrativo ao qual as RMs estão 

sujeitas (regime de direito público), bem como pelo âmbito regional que elas abrangem. Essa 

abrangência implica não só o contraste com os chamados serviços ou funções de interesse local, 

como também a sua possível articulação ou complementação com esses serviços ou funções.  

A demarcação não é necessariamente estática ou fixa, demandando considerações de 

ordem hermenêutica em razão da aplicação de critérios nem sempre pacíficos em sua aceitação. 

Essas questões devem ser consideradas no planejamento para compreender a noção de serviço, 



33 
 

como, por exemplo, o planejamento urbano-regional e o controle do uso e ocupação do solo 

metropolitano ou de outras formas regionais. 

Dentro de todo esse arcabouço jurídico e legal as regiões metropolitanas, mesmo 

instituídas para ações públicas, como acima descritas, ou também para a redução da segregação, 

sua criação pode acentuar divergências inter e intrarregionais.  

 

2.4 REGIÕES METROPOLITANAS DO BRASIL  

 

Com todo aparato legal para o ordenamento do espaço metropolitano, o que se identifica é 

que o Estado cria esses espaços com a proposta de cumprir sua tríade função: i) acumulação do 

capital: econômico, produção do capital e tecnológico; ii) dominação política: político partidário; 

e iii) realização da vida (qualidade de vida): benefício para o conjunto de municípios 

contemplados, questionados em função da segregação que acontece nos espaços metropolitanos. 

Para compreender essas afirmações, pesquisadores no Brasil e no mundo estudam temas 

relacionados à região metropolitana como modelo de gestão regional. O debate está relacionado à 

eficácia e funcionalidade desse modelo de ordenamento territorial e estratégia de gestão, por 

meio da criação de regiões metropolitanas. 

De acordo com Freitas (2009, p. 49):  

A Região Metropolitana de São Paulo é a maior do Brasil e a 5ª maior do 
mundo, reunindo 39 municípios conurbados e intensamente relacionados em 
suas diversas funções urbanas, somando uma população de quase 20 milhões de 
habitantes, em uma área de aproximadamente 8 mil Km², atingindo uma 
densidade demográfica de 2477 hab/Km² (IBGE, 2006). Outras regiões são de 
pequeno porte, muitas vezes, seguem apenas critérios mais restritos, como a 
relação econômica e a necessidade de um planejamento conjunto quanto a 
determinados aspectos socioambientais. 

 

Segundo o Observatório das Metrópoles (2013), o Brasil possui apenas 18 Regiões 

Metropolitanas, classificadas em níveis 1, 2, 3 e 4. Os demais espaços urbanos não possuem 

caráter metropolitano. O modelo, hoje apresentado, traz para o campo da pesquisa do 

planejamento urbano e regional uma realidade que não está inserida ou é levantada quando da 

criação de agrupamento de municípios.  



34 
 

O mote usual deveria ser desenvolver um estudo no qual os problemas consequentes de 

um processo de criação de RM possam ser apontados e contribuir para melhor compreender 

procedimentos e políticas que visam realmente sanar as condições de desigualdade, caos urbano 

quanto à mobilidade, moradia clandestina, saneamento básico e desocupação de áreas de riscos. 

Segundo Maricato (2003), o contexto de uma RM tem forte importância no processo de 

planejamento, porém as causas que levam o Estado-membro a determinar as áreas que passarão a 

fazer parte dessa Região não são necessariamente dessa ordem. 

Para o autor, apesar de sua importância econômica, política, social, demográfica, cultural, 

territorial e ambiental, há nas metrópoles brasileiras uma significativa falta de governo, 

evidenciada pelas incipientes iniciativas de cooperação administrativa intermunicipal e 

federativa. Muito embora a criação de RM ocorra para minimizar disparidades socioeconômicas e 

agregar a participação dos municípios para reduzir essas diferenças, não é o que se identifica.  

Conforme Abrucio et. al (2010), legalmente as regiões metropolitanas foram instituídas 

no Brasil durante o Regime Militar, pela Lei Complementar 14/1973 –ANEXO A, como um 

modelo institucional para maior controle do Estado sobre o território, como governo autoritário e 

centralizador da época. De início o País teve nove RMs nas capitais: Belém, Belo Horizonte, 

Curitiba, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador.   

Esse modelo de gestão regional trouxe dois aspectos importantes. O primeiro foi colocar 

na agenda estatal uma resposta mais articulada em relação à metropolização crescente no País e 

um pensar diferente para a questão urbana. O segundo foi a criação ou o reforço de instituições 

públicas responsáveis pelas políticas urbano-metropolitanas, o que foi facilitado por recursos 

federais vinculados ao fundo de financiamento de políticas urbanas de saneamento, habitação e 

transporte.  

Foi criado um órgão do governo para administração metropolitana, e para maior controle 

do território instituíram programas de melhoria em infraestrutura, como saneamento básico e 

moradia. Órgãos burocráticos criaram um conhecimento local sobre o assunto, retomando o tema 

metropolitano quando entraram em crise nos anos 80. Um modelo centralizador e uniformizado 

sem considerar a realidade local, que piorou com a crise fiscal no final do regime militar, 

reduzindo os investimentos urbano-metropolitanos. De certa forma, num primeiro momento as 

transformações foram positivas para as RMs.  
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          De acordo com Garson (2009), a crise política do regime militar, que comandava a 

dinâmica das ações metropolitanas, deixou de focar o planejamento e escassearam os recursos 

para a área urbana. Com a Constituição de 1988, um novo esforço de definir uma base 

institucional para a gestão metropolitana foi feito.  

A responsabilidade pela criação e organização das regiões metropolitanas foi transferida 

do governo federal para os estados: “Mediante lei complementar, os Estados poderão instituir 

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”. (§ 3º do Art. 25, 1988). 

Os municípios foram reconhecidos como membros da federação, com posição semelhante 

à dos estados, encerrando ou ao menos fortemente dificultando a legitimação dos estados como 

órgãos de coordenação de ações metropolitanas. (GARSON apud REZENDE; GARSON, 2006).  

De acordo com Abrucio et. al. (2010), com a mudança institucional de repassar ao Estado 

a autonomia de instituir a RM o número de novas regiões cresceu, mas não fortaleceu a questão 

desse modelo de gestão regional. O governo federal abandonou a temática metropolitana por 20 

anos, retomando-a no ano 2000. O número cresceu, porém não resolveu todas as dificuldades de 

moradia e saneamento. As ações regionais se firmaram na resolução de problemas de ação 

coletiva, como transporte e saúde. 

Após o ano 2000, com o Governo Lula e a criação do Ministério das Cidades, houve uma 

retomada do tema da gestão metropolitana com o objetivo de tentar, de alguma forma, apagar o 

Estado Ditador nas instâncias local e regional (ABRUCIO et. al. 2010).  Mesmo com a retomada 

do tema, não se conseguiu criar um modelo de gestão regional que realmente estivesse voltado 

para uma política com o intuito de minimizar as desigualdades inter e intrarregionais.       

Maricato (2003), em seus estudos, aponta a importância da retomada do tema gestão 

regional com ênfase ao processo de urbanização, que se contrapõe ao processo de urbanização 

concentrado. Trata-se de um bem-sucedido esforço intelectual do qual participaram inúmeros 

pesquisadores brasileiros, que logrou avançar na explicação que contemplasse a totalidade do 

processo social, econômico, político e cultural, como uma unidade contraditória, que seria 

produto de um processo desigual e combinado, ou do desenvolvimento moderno do atraso ou 

ainda da modernização conservadora (MARICATO, 2003). 
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Existe praticamente um consenso entre estudiosos, técnicos e profissionais, sobre a 

precariedade do quadro legal das regiões metropolitanas no Brasil, que advém da diversidade de 

critérios convencionados em cada estado da federação após a Constituição Federal de 1988, para 

a definição dessas regiões. 

Harvey (2012) destaca que, contraditório ao neoliberalismo ou escondido em um 

liberalismo forjado, o Estado impõe sua força contra os municípios de menor representação 

regional, para atender interesses de grupos, sejam interesses econômicos de natureza industrial, 

serviço ou do setor imobiliário. O Estado estaria, portanto, interagindo com o município por uma 

ação de ‘interesse’ regional. 

A questão que se apresenta neste estudo, de compreender melhor o tema região 

metropolitana, está em discernir o que se estabelece como gestão metropolitana e governança 

metropolitana. Muito embora se apresente alguma similaridade há algumas particularidades, que 

num processo de políticas públicas devem ser melhor compreendidas para que os programas 

sejam aplicados com maior equidade. 

2.5 Gestão e Governança das Regiões Metropolitanas  

Segundo Garson (2009), as primeiras nove regiões metropolitanas (RMs) foram criadas 

pela União em 1973 e 1974, a partir da competência que lhe foi conferida pela Constituição de 

1967. A partir da Constituição de 1988, confere-se aos estados o poder de instituir RMs, e aos 

municípios sua autonomia de organização, limitando a intervenção do primeiro sobre o segundo.     

O Estado institui a RM, mas não possui legitimidade política para administrá-la. Essas 

mudanças institucionais foram feitas em um momento econômico em crise.  Com o adensamento 

de problemas sociais e sua importância econômica, e o adensamento de problemas sociais, as 

regiões metropolitanas brasileiras sofrem a falta de atenção daqueles que têm influência na vida 

política nacional. 

Para Garson (2009), têm se observado alguns movimentos no sentido de uma visão do 

conjunto do território, que orientem uma ação coordenada em substituição ao tratamento 

fragmentado dos problemas comuns.  

Os problemas econômicos do país na década de 80, que viu a nova 
Constituição, assistiu também à edição de três planos de estabilização 
econômica, os anos 90 iniciavam-se com uma inflação seguindo a 
implantação do Plano Real, em 1994, quando iniciou o processo que 
estabiliza a moeda, mas o ambiente apresenta altas taxas de juros. O que 
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interfere na deterioração das finanças públicas, faz com que os gestores 
perdem qualquer condição de planejar, mesmo nos estritos domínios de suas 
jurisdições. Nesse ambiente, pensar em estados coordenando municípios e 
em cooperação federativa – entre União, estados e municípios seria um 
sonho, quando nada porque jamais (ou talvez raramente) o haviam feito 
(GARSON, 2009, p.436).   

 
Mesmo nesse cenário os estados continuam criando novas RMs ou agregando novos 

municípios nas já existentes, sem critério definido, às vezes por interesse de políticos locais na 

expectativa de benefícios ou alguma vantagem na ação coletiva. Segundo Abrucio et. al.  (2010), 

são cinco os fatores que explicam o crescimento das RMs e a retomada do tema e estudos 

atribuídos:  

• a utilização como instrumento de desenvolvimento regional pelos governos estaduais, 

com parceria dos municípios, foi fundamental para impulsionar o processo de 

redescoberta das regiões metropolitanas como sucesso e disseminação de experiências de 

governança metropolitana; 

• maior percepção e pressão social acerca do problema das metrópoles e o caos que reina 

nelas, tema crescido na agenda pública; 

• o aprendizado institucional da federação brasileira tem levado a uma postura em prol de 

maior cooperação, mesmo que insuficiente ainda, entre os municípios metropolitanos, os 

governos estaduais e a União; e 

• causas locais têm modulado as preferências dos atores, como mostram os casos de Belo 

Horizonte e Recife, onde a parceria entre os respectivos governadores com os prefeitos 

das capitais – fator contingente e conjuntural – favoreceu um redesenho metropolitano 

bem sucedido. 

 O Consórcio do Grande ABC foi o primeiro a cumprir esse papel e tem sido um 

paradigma para as demais RMs. Atualmente, os modelos de Belo Horizonte e Recife também têm 

sido utilizados como casos bem-sucedidos, e suas institucionalidades têm influenciado o debate e 

a governança de outras localidades.  

O crescimento da institucionalização das RMs no Brasil seja por novas regiões ou 

agregamento de novos municípios insufla o desafio de estruturar e ordenar o próprio território de 

forma a integrar políticas setoriais. Diante da dificuldade de os municípios enfrentarem, de forma 

individual, problemas que ultrapassam a fronteira e avançam no território vizinho, problemas 

metropolitanos, esse processo tem se intensificado.                
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De acordo com Magalhães (2010), as regiões metropolitanas são espaços de inovação e 

empreendedorismo onde se concentram grande número de ativos, que ficam comprometidos por 

um crescimento territorial desordenado. Tais espaços concentram desafios urbanos referentes à 

baixa qualidade de vida, pobreza, exclusão social, altas taxas de desemprego, informalidade, 

desestruturação econômica, condições precárias de mobilidade, insegurança, saneamento 

deficiente e degradação ambiental, entre outros.  

As regiões se defrontam com dificuldades crescentes para um padrão de crescimento 

integral mais ordenado e sustentável, que possa reduzir as desigualdades, aumentar as atividades 

econômicas e fortalecer polos sub-regionais, que constituem o desafio maior: estruturar e ordenar 

o próprio território de forma a integrar políticas setoriais.  

 
No contexto atual, em que existe certo vazio de governabilidade das regiões 
metropolitanas, produzir desenvolvimento sustentável, nesse ambiente institucional de 
contornos indefinidos, parece ainda inalcançável. Um dos principais desafios é, portanto, 
a construção de um arranjo institucional adequado, que permita sustentar e 
operacionalizar uma agenda consistente que possa definir, executar e gerir ações 
públicas em vários horizontes temporais – curto, médio e longo prazo –, definindo sua 
repartição fiscal e possibilitando a superação dos constrangimentos jurídicos, 
ultrapassando os arranjos de políticas tradicionais e evoluindo para modelos de acordos 
voluntários flexíveis e apoiados em uma gestão negociada por projetos e por consensos. 
(MAGALHÃES, 2010, p.12). 

 

 É necessário criar uma forma de instrumentar a cooperação entre os municípios, apoiando 

uma política de desenvolvimento regional. Nas regiões metropolitanas onde há grandes 

desequilíbrios, mudanças na organização fiscal poderiam ser capazes de ter êxito na redução das 

desigualdades, na distribuição da riqueza e nas necessidades de investimento, alocando os 

maiores recursos onde estão os maiores gastos, procurando redistribuir recursos. 

(MAGALHÃES, 2010) 

Conforme Magalhães (2010), os desafios do financiamento e da governança 

metropolitana no Brasil não é uma tarefa fácil. Em razão da sua complexidade, exige grande 

conhecimento multidisciplinar, como administração pública, urbanismo, direito, economia, entre 

outras disciplinas, tanto teóricas como práticas.   

Para Klink (2008), as grandes cidades enfrentam uma tarefa complexa para desenvolver 

estruturas de governança eficientes e democráticas, aptas para promover o desenvolvimento 

econômico de suas áreas metropolitanas e, ao mesmo tempo, oferecer os serviços necessários à 
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comunidade. O autor considera que a boa governança metropolitana envolve o estabelecimento 

de procedimentos participativos de tomada de decisão sobre bens coletivos, envolvendo os vários 

interessados, além de uma gestão eficiente de externalidades no território.  

 
A boa governança em áreas metropolitanas é sempre resultado de um 
processo político complexo, em que os cidadãos primeiro ganham voz; a 
seguir, representação e, gradualmente, desenvolvem capacidade institucional 
e fiscal para prestar serviços e resolver problemas. A implementação bem-
sucedida de modelos eficientes de governança metropolitana requer reformas 
coordenadas nas áreas política, fiscal, institucional e financeira. Esses 
esforços exigem uma visão compartilhada de longo prazo e coragem política 
de todas as partes envolvidas. (LEFÈVRE apud KLINK, 2008,  p.6).  
 

 Segundo Garson (2010), a solução de problemas comuns aos diversos municípios de um 

aglomerado é a busca, de forma individualizada, e o desperdício de recursos já escassos. A 

importância econômica e social dos territórios metropolitanos requer que se estruturem as ações 

desenvolvidas não somente por agentes públicos, mas também pelo setor privado e por 

instituições de fomento, em substituição ao tratamento fragmentado que hoje prevalece. 

Mudanças de postura devem ter como regra a assimetria de tratamento.  

A estruturação de modelos de governança metropolitana passa pela discussão das 

condições econômicas e sociais e da forma de financiamento do gasto público. Como visto 

anteriormente, para financiar seus investimentos os municípios dependem dos recursos poupados 

em cada exercício fiscal. A estrutura de fontes é incompatível com a implementação de projetos 

de infraestrutura urbana, que requerem recursos altos e desigualmente distribuídos.  

Garson (2010) cita que a diversidade de situações encontradas sugere a busca de soluções 

específicas para cada região e mesmo para as problemáticas setoriais. Os debates de interesses em 

torno de setores se apresentam nos três níveis da Federação e poderiam servir como um teste para 

a construção de modelos de governança metropolitana, considerando a atração de determinados 

setores da iniciativa privada que repercutem na vida dos cidadãos, o que possibilita a formação de 

uma consciência metropolitana que transcenda o interesse local. 

Quanto à questão da gestão metropolitana, para Magalhães (2010) não é tarefa fácil 

delegar funções e recursos a instituições relativamente fracas. A gestão é acompanhada de 

dificuldades na coordenação de diferentes jurisdições na prestação dos serviços. A prestação dos 

serviços em regiões metropolitanas geralmente implica na utilização de recursos e operação de 
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infraestruturas que ultrapassam as fronteiras de um município. Por conseguinte, os governos 

locais devem articular suas ações entre diferentes níveis de governo.  

De acordo com Magalhães (2010), a gestão metropolitana e sua governabilidade estão 

diretamente vinculadas a processos participativos de tomadas de decisão das múltiplas partes 

interessadas. Do ponto de vista econômico, o governo das áreas metropolitanas ganha 

importância ainda maior em função dos desafios que enfrenta, tais como adequada provisão de 

infraestrutura e serviços urbanos, visando aumentar a competitividade das empresas, entre outros.  

O que se pode observar é que as questões da gestão metropolitana e sua governança estão 

sempre direcionadas a criar programas, planejar, coordenar e implantar em território com o 

objetivo de uma maior equidade e redução das desigualdades inter e intrarregionais. O entrave 

está na conciliação de forma harmoniosa e satisfatória para todos os municípios. 

Desta forma para a compreensão do presente estudo a metodologia utilizada será descrita 

no capítulo a seguir.  
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3 METODOLOGIA       

 

A motivação para o desenvolvimento do trabalho teve início com a busca por entender a 

forma como o governo define ou escolhe um determinado território/região para constituir uma 

região metropolitana.  

O estímulo para a pesquisa se acentuou diante da retomada das discussões, por parte do 

governo do estado de São Paulo, para constituir uma nova região metropolitana. A decisão do 

Estado foi fomentada por alguns movimentos da sociedade; instituições; poder público 

municipal, representado por alguns municípios de maior representação na Região, seja por sua 

importância econômica, poder político ou dimensão territorial; por projetos de alguns deputados, 

como a Frente Parlamentar; ou por interesse no desenvolvimento regional.  

O processo aconteceu em 2012, um ano pré-eleitoral, com eleições em nível estadual e 

municipal. Foram realizadas cinco audiências públicas no mês de novembro do ano de 2011, num 

intervalo de 10 dias. Diversos foram os motivos, mas o incentivo maior foram os recentes debates 

por parte do Governo Federal, ao inserir na pauta do Estatuto das Cidades algumas cláusulas, 

mesmo que modestas, importantes para intensificar o interesse de estudiosos em estudar de forma 

mais ampla e complexa a gestão regional. 

A Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte localiza-se ao leste do estado 

de São Paulo. É composta por 39 municípios e está subdividida em cinco sub-regiões, 

constituídas a partir da promulgação da Lei Complementar 1.166, em 12 de janeiro de 2012 – 

ANEXO C. Essa Região ainda se encontra em fase de implementação. 

O início da pesquisa se deu com a criação de um programa de atividade para escolha de 

autores e literatura de apoio para o embasamento teórico, para justificar argumentos e atingir os 

objetivos pré-definidos.  

Com a seleção do objeto de estudo, no caso a RMVPLN, iniciou-se um levantamento de 

dados socioeconômicos para construção da pesquisa, a fim de tabular e analisar os dados 

coletados, identificar, comparar e criar um método para referenciar e visualizar mapas, tabelas 

gráficos, e figuras, entre outros.  

A metodologia empregada para desenvolvimento do trabalho foi baseada e construída a 

partir das etapas necessárias para compreender as premissas de constituição de uma região 
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metropolitana, em que o Estado insere políticas públicas nos vários municípios com 

características locais e regionais diferentes.   

Na elaboração desta pesquisa foram consultadas referências teóricas referentes aos 

conceitos de região, regionalização, região metropolitana, questões legais e institucionais e 

questão metropolitana.  Utilizaram-se, também, dados da Fundação Sistema Estadual de Análise 

de Dados (SEADE)3

Foi feita uma análise da evolução da Região e apresentado o estudo elaborado pela 

NEPO-UNICAMP, que trata do fenômeno da mobilidade pendular na macrometrópole do estado 

de São Paulo: uma visão a partir das quatro regiões metropolitanas oficiais desenvolvida no 

projeto Mobilidade Pendular na Macrometrópole (NEPO/UNICAMP-EMPLASA, 2013).  

, de população residente, saúde, educação, PIB e valor adicionado do período 

de 2000 e 2010. 

Os dados foram espacializados por meio do Sistema de Informações Geográficas (ArGis), 

disponibilizado no Laboratório de Estudo das Cidades da UNIVAP. O programa ArGis conjuga 

funções de processamento de imagens, análise espacial, modelagem numérica de terreno, além de 

consulta a banco de dados espaciais. Para compreender as características socioeconômicas dos 

municípios da RMVPLN foram utilizados dados da RAIS4

O maior interesse e destaque para as questões metropolitanas se intensificam em diversas 

áreas de estudo em alguns institutos, como: IPEA; Secretária de Planejamento e Investimentos 

Estratégicos (SPI); e Observatório das Metrópoles, que iniciou seus programas de estudo 

metropolitanos desde a década de 1980 e a partir de 2005 ingressou no Programa de Instituto do 

Milênio – CNPq. 

 (TEM, 2013).  

Esse programa tem como objetivo científico e acadêmico estimular a pesquisa, criar um 

espaço técnico científico e uma rede nacional de pesquisa sobre gestão metropolitana, que entre 

outros temas discute os desafios do Estado que utiliza esse modelo como instrumento para criar e 

gerir políticas públicas comuns para um conjunto de municípios. 

 

 

 

                                                 
3 Site Fundação Seade- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Secretária de Planejamento e 
Desenvolvimento do Estado de São Paulo. 
4 Relação Anual de Informações disponibilizada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, em 
http://portal.mte.gov.br/portal-mte/rais/#2. Acesso em: 02 de dezembro de 2014. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO PARAÍBA E LITORAL NORTE 

 
4.1.2 Vale do Paraíba: histórico e caracterização  

 

O Vale do Paraíba do Sul Paulista está localizado no eixo entre as cidades de São Paulo e 

Rio de Janeiro, agregando as terras ao longo da calha do Rio Paraíba do Sul e também nas 

encostas das Serras da Mantiqueira e do mar. A disposição geográfica, mais o traçado da Rodovia 

Presidente Dutra, proporcionaram níveis diferenciados de evolução da economia. 

Os municípios localizados mais próximos da rodovia conheceram um intenso surto de 

industrialização e de urbanização a partir das décadas de 1960 e 1970. Por sua vez, os municípios 

localizados nas encostas das Serras do Mar e da Mantiqueira permaneceram vinculados ao setor 

primário da economia, registrando constante êxodo rural e empobrecimento de sua população. 

O Vale do Paraíba do Sul Paulista constitui uma das áreas mais antigas de ocupação do 

Estado. Sua colonização teve início no século XVII, como parte do processo de ocupação das 

terras brasileiras. 

Müller (1969) apresenta um levantamento de dados históricos quanto à ocupação do 

território do Vale do Paraíba e ao processo de urbanização. Como palco, faz um traçado em toda 

extensão do Rio Paraíba, seu astro principal, identificando todos os cenários que o tempo 

desenvolveu na Região: o nascimento das cidades do Vale do Paraíba, seus momentos de 

expansão e glória na economia do Brasil, e seus momentos de retração, ciclos altos e baixos, 

reflexo da própria história de um país em construção. 

Em seu trabalho, Müller inicia com a fase do devassamento e ocupação no século XVII, 

perpassa pelo Ciclo do Ouro, no século XVIII, derriça o Ciclo do Café, no século XIX, até sua 

varrição dominante da economia, encerrando seu estudo com um panorama da expansão do início 

da industrialização, do século XX até 1960.  

Nessa odisseia, apresenta um panorama do desenvolvimento das cidades do Vale do 

Paraíba, remetendo a pesquisa para uma perspectiva que pode ser confirmada na 

contemporaneidade, já que a Região apresenta relevância estadual e nacional e no cenário global 
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tem uma posição de destaque. Apresenta uma nova paisagem de um espaço urbano-regional 

constituído e edificado pela história. 

Segundo Müller (1969), o início da ocupação do Vale do Paraíba data do fim da 1ª metade 

do século XVII, quando foi cedida uma área que abrange Pindamonhangaba e Guaratinguetá, 

com intuito de iniciar o processo de expansão dos habitantes da área da província de São Paulo 

do Piratininga. O povoamento, segundo registros identificados por Müller (1969), se pauta em 

três fatores principais:  

• 1º: promover a ocupação do território por meio de concessão de terras aos que, por mérito, 

prestaram serviço à Coroa, dando legalidade da posse aos colonizadores, estimulando o 

desbravamento da área;  

• 2º: na baixa economia dos paulistanos e na possibilidade de encontrar jazidas minerais e 

substituto da escravidão dos índios; e  

• 3º: na posição geográfica do território com possibilidade e interesse em estabelecer 

ligação com o litoral norte da província.  

Como cita Müller (1969), 

[…] assim, aceitaram os planaltinos o papel de desbravadores, de sertanistas, 
voltando para o Vale do Paraíba, cujo devassamento parte de providências que 
se prendiam, diretamente, ao “intento de se revelarem minas de ouro naquelas 
partes” e cuja colonização pode “equiparar-se a uma empresa metodicamente 
governada pela certeza de que se encontrariam riquezas prenunciadas ou já 
entrevistadas durante a administração de D. Francisco de Souza (MÜLLER, 
1969. p. 13). 

 

Consideradas as observações de Breitbach (1988), o processo de constituição de uma 

região se inicia com o surgimento de pequenos centros, que se desenvolvem criando um sistema 

de lugares centrais com uma noção de conjunto. Esses lugares se relacionam entre si com certa 

dependência das demais. 

De acordo com Müller (1969), o desencadeamento do povoamento do Vale do Paraíba, no 

período colonial, se deu em função de três fatores principais: i) política da metrópole portuguesa 

de promover a ocupação de território com doação de terras; ii) procura de jazidas minerais e 

como substitutivo provisório de preamento de índios; iii) interesse em estabelecer ligação com o 

litoral norte da província.  

Com o desenvolvimento do País o Vale do Paraíba, como reflexo, desenvolveu-se a partir 

do processo produtivo predominante em cada momento histórico. Acrescente-se que o 
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crescimento do lugar se deve à expansão da demanda por bens e serviços centrais mais do que 

proporcional ao aumento da população. Essa expansão da demanda pode ter sido estimulada por 

diversas forças, como, por exemplo, aquela provocada pela alta densidade populacional.  

A relação de oferta e demanda por bens e serviços faz com que se constituam regiões 

complementares, pequenos centros para atender a demandas menores. Pode ser de ordem 

geográfica, com disponibilidade de recursos naturais, topografia do terreno, geomorfológica, ou 

histórico-social e cultural do grupo, com seus hábitos e costumes. 

Para Müller (1969), a ocupação se iniciou em 1628, quando D. Mariana de Souza Guerra, 

Condessa de Vimieiro e donatária da Capitania de São Vicente, concedeu a Jacques Felix e seus 

dois filhos Belquior e Domingos, a primeira sesmaria na Região, hoje as cidades de Taubaté e 

Pindamonhangaba.  

Estudos comprovam que foi o neto de Jacques Felix, seu homônimo, que em 1636 iniciou 

o processo de povoamento, construindo moinho de trigo e açúcar, casa de sobrado para conselho, 

igreja de taipa de pilão e cadeia, concluindo em 1645 o primeiro núcleo urbano do Vale do 

Paraíba, denominado Vila de São Francisco das Chagas de Taubaté. Após novos pedidos de 

sesmarias, Taubaté passou a ser o centro de povoamento, prosseguindo na ocupação à jusante e 

fornecendo sertanistas regionais e colonizadores para as terras circunvizinhas.   

Iniciou-se, então, a formação da Região do Vale do Paraíba, que se expressa também 

como conteúdo de um processo, algo que se forma e se desenvolve física e socialmente: é a 

relação entre espaço e sociedade no mundo físico:  

 

[...] a forma que assume, em cada etapa histórica, o padrão de assentamento e de 
redes de interconexão que, sinteticamente, ficará expressa pelo padrão dos usos 
dos espaços vinculados a todas e a cada uma das práticas humana. [...] a formação 
social designa uma comunidade historicamente constituída e recortada 
territorialmente que possui características próprias que a diferencia de outras. Seja 
por razões etno-históricas ou de outra natureza, mas cuja gênese e evolução estão 
condicionadas por modalidades particulares de reprodução social que se 
manifestam na desigualdade de seu desenvolvimento (SORMANI apud 
BREITBACH, 1988, p.58)  

 
 

Müller (1969) identifica que seguem a colonização e a urbanização regional as cidades 

originárias de Taubaté, com Santo Antônio de Guaratinguetá, em 1646; Nossa Senhora do Bom 

Sucesso de Pindamonhangaba, sem data específica, e, em 1672, Senhor Bom Jesus de Tremembé. 
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Inicia-se nesse mesmo momento, oriunda de Mogi das Cruzes, a irradiação do povoamento do 

Vale do Paraíba. 

Em 1652 foi fundada Nossa Senhora da Conceição do Paraíba de Jacareí, por Antônio 

Afonso, cidadão de São Paulo de Piratininga, juntamente com Jacareí. Sem uma data específica 

inicia-se o povoamento de Nossa Senhora da Escada, hoje Guararema. Segundo Müller (1969), o 

embrião de São José dos Campos pode ser considerado que data de 1642. 

No século XVIII, o Vale do Paraíba do Sul Paulista era via de passagem para o 

abastecimento das Minas Gerais, e tinha cada vez mais vias de passagens. Ganhou importância 

como corredor de acesso, estabelecendo a ligação entre as áreas mineradoras e o litoral. Em 

consequência houve um aquecimento econômico e aumentaram as vias e acessos, trazendo novas 

possibilidades à ocupação e povoamento da Região.  

Com novas funções para o Vale do Paraíba novas urbanizações surgiram, como os 

caminhos para o sul de Minas, para Cachoeira Paulista, para o litoral, Cunha, São Luiz do 

Paraitinga e Paraibuna. Cunha, por sua vez, tinha acesso a Guaratinguetá e acesso ao Rio de 

Janeiro (MÜLLER, 1969).  

As demais cidades do Vale do Paraíba se constituíram em função do ouro de Minas, seja 

para escoamento dessa extração para São Paulo de Piratininga ou Rio de Janeiro, acompanhado 

por uma fiscalização para repressão dos constantes desvios de seu destino que não fosse a Coroa 

e a Europa. 

No final do século XVIII um novo elemento viria trazer à Região uma nova etapa de 

progresso: o café. Com a sua introdução o Vale do Paraíba do Sul Paulista viveu um período de 

prosperidade econômica. De acordo com Ricci (2008), os barões do café e sua ascensão política 

na sociedade brasileira foram uma das consequências dessa prosperidade, formando o Império do 

Café. 

O crescimento da urbanização e o melhoramento do Rio de Janeiro fez com que a 

economia no Vale do Paraíba começasse a sentir esses reflexos, deixando de ser o abastecedor de 

Minas, e com o café iniciou-se um novo processo de busca pelo desenvolvimento da economia, 

que estava em queda.  

Segundo Prado Junior (1965), buscavam-se condições que contribuíssem para o cultivo do 

café, já inserido em várias regiões do Brasil, como Pará, Pernambuco, e Bahia, algumas sem 

sucesso suficiente para agregá-lo à economia como exportação. No Vale do Paraíba as condições 
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eram favoráveis para seu cultivo, dadas as condições naturais como altitude, temperatura 

adequada, mata virgem revestida de solo adequado e geografia favorável, com condições naturais 

esplêndidas. 

O Vale do Paraíba tornou-se assim um grande centro condensador de lavouras e de 
população; em meados do séc. XIX reúne-se aí a maior parcela da riqueza 
brasileira. Subindo pelo rio, os cafezais invadem e ocupam largamente a parte da 
província de São Paulo. Tomam-lhe também a vertente setentrional, estendendo-se 
pela região fronteiriça de Minas Gerais (PRADO JUNIOR, 1976, p.162). 

 

Para Müller (1969), a difusão do café no Vale expandiu-se a partir de 1836, estendendo-se 

por 50 anos, até 1886, coincidindo seu final com o fim da escravatura e o desgaste da terra. O 

cultivo do café não se deu de forma homogênea, mas em alguns centros, como Bananal, Areias e 

Santa Isabel, sua ascensão foi rápida. Em algumas cidades como Guaratinguetá, Lorena, Taubaté 

e São José dos Campos um pouco mais atrasada, refletindo um processo de crescimento urbano 

local desigual, em que alguns municípios representam o progresso em relação aos demais.  

O café trouxe para o Vale do Paraíba uma nova população proveniente, de várias regiões: 

i) de Minas, por conta da falta de perspectiva de trabalho e em função da diminuição da produção 

de ouro; ii) do litoral; e iii) da área ocidental da Mantiqueira, entre outras áreas do Estado.  

Esse processo fez com que novos aglomerados urbanos se desenvolvessem, ou por 

construção de patrimônio ou por concentração espontânea em torno de áreas de polarização. 

Assim surgem São José do Barreiro (1803), Santa Izabel (1832), Santa Branca (1833), Pinheiros 

(1834) e Silveiras (1830).  

Surgiram novos povoados e os povoados se tornaram vilas. Assim caminhou a expansão 

do Vale do Paraíba, intensificando a urbanização em função do ouro negro: o café. O produto 

atraiu novos moradores, seja por construção de patrimônio ou por surgimento espontâneo. A vida 

urbana na Região se enriqueceu com 11 povoados. O Vale se desenvolvia em ritmo acelerado, 

com novos aglomerados e freguesias que se transformaram rapidamente em vilas (MÜLLER, 

1969). 

Prado Jr. (1965) aponta que até o terceiro quartel do Século XIX toda essa área que 

abrange a bacia do Paraíba e regiões adjacentes era o centro por excelência da produção cafeeira 

do Brasil, e completa: “ Pouco depois da metade do século passado, esta área representa o setor 

mais rico e progressista do país, concentrando a maior parcela de suas atividades econômicas. 
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Atinge também, pela mesma época, o auge do seu desenvolvimento; logo virá o declínio”. 

(PRADO JUNIOR, 1965, p.162). 

 

          O café trouxe para o Vale um processo acelerado de urbanização, estruturada por vários 

centros. Assim cita Müller: 

 

Todo esse conjunto representa um já avultado acervo de vida urbana para o Vale 
do Paraíba, agora contando com numerosos centros, em todas as suas porções, 
como é fácil de ser comprovado, com muito rápido desenvolvimento, a ponto 
de seis dos núcleos, fundados entre 1836-1886, chegarem dentro do mesmo 
período à posição de vila. Essa constatação revela a grande vitalidade que a 
urbanização da região então apresenta, encerrando-se essa fase áurea da 
cafeicultura regional com um total de 15 cidades, 10 vilas, 5 freguesias e 2 
povoados.  (MÜLLER, 1969, p. 35).  

 
A produção do café começou a diminuir a partir de 1854. O café entrou em colapso 

quando a plantação do oeste paulista começou a aumentar por causa da mão de obra assalariada e 

solos mais férteis. Entre os anos de 1900 a 1950, as cidades do Vale do Paraíba do Sul Paulista 

mantiveram os seus níveis populacionais e econômicos.  

No período posterior a 1950, apenas as cidades próximas da Rodovia Presidente Dutra 

tiveram maior aumento demográfico, industrial e econômico. Essa Rodovia caracteriza-se como 

um ponto de interligação capaz de diferenciar funções urbanas (CLAUDIO ANTICO; LEAL, 

1993). Sua inauguração, em 1950, trouxe para o Vale do Paraíba do Sul Paulista uma localização 

privilegiada em relação à cidade de São Paulo e Rio de Janeiro, na articulação dos principais 

centros metropolitanos do País.  

A Rodovia constitui-se um espaço estratégico para a expansão do setor industrial, além de 

influenciar significativamente a aceleração do processo de urbanização dos municípios situados 

nesse eixo, que apresentam um grande desenvolvimento industrial, em especial aqueles 

localizados próximos à Região Metropolitana de São Paulo e ao longo da via Dutra. 

Já os demais municípios entraram em um processo de estagnação. Consequentemente, a 

Região passou a se constituir um dos eixos da desconcentração industrial da Região 

Metropolitana de São Paulo, o que contribuiu para o direcionamento de fluxos migratórios para a 

área.  
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As crises dos anos 1980 e 1990 afetaram de maneira incisiva a Região, refletindo-se no 

aumento do número de desempregados e na deterioração das condições de vida da população 

(VIEIRA, 2009). Müller (1969), em seu estudo, identifica os novos centros urbanos com 

crescimento acentuado entre 1950-1960, equiparando ao crescimento da população do Estado, e o 

Vale do Paraíba se destacou.  

O autor ressalta que as primeiras indústrias surgiram já no fim do sec.XIX, quando se 

percebe o problema de procura de uma nova atividade para o Vale do Paraíba. Essa fase inicial da 

industrialização, que se manifestaria na década de 1880-1890, consubstanciou-se no 

aparecimento dos primeiros estabelecimentos, em 1888, aproveitando a matéria-prima que a 

região oferecia. Assim, os municípios que se destacam são:  

• Taubaté - nove produções: uma de gás e óleo mineral; uma de louça; um engenho central; 

e seis cervejarias; 

• Pindamonhangaba - quatro indústrias: uma têxtil; uma beneficiadora de arroz; e uma 

cervejaria;  

• Jacareí - três indústrias: uma têxtil; e uma destilaria de álcool; 

• Cachoeira Paulista: uma cervejaria; e  

• São José dos Campos: uma cervejaria. 

 

4.1.3 Caracterização da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte           

 

A Região está estrategicamente situada entre as duas regiões metropolitanas mais 

importantes do País: São Paulo e Rio de Janeiro (Figura 1). Além de conectar essas duas 

importantes cidades, a RMVPLN conecta a região litorânea, na Serra do Mar, formada por São 

Sebastião, Caraguatatuba, Ilhabela e Ubatuba, e a Serra da Mantiqueira, composta por Campos do 

Jordão, São Bento do Sapucaí e Santo Antonio do Pinhal. 

A RMVPLN se destaca em âmbito nacional pela intensa e diversificada atividade 

econômica, caracterizada pela produção industrial desenvolvida nos municípios localizados no 

eixo da Rodovia Presidente Dutra, pelas atividades portuárias e petroleiras no Litoral Norte, e 

pelas atividades turísticas na Serra da Mantiqueira, litoral, e cidades históricas (EMPLASA, 

2011). 
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A Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte está localizada na porção 

norte da rodovia Presidente Dutra, constituída por montanhas, serras e picos. A parte sul do 

território apresenta o relevo brando e suave, formado por um imenso planalto, composto de uma 

série de platôs entrecortados de pequenos vales onde se concentra a maior parte da população 

urbana dos municípios (PIVOT, 2004).  

 
Figura 1 - Localização da Área de Estudo. 

 
                                                          Fonte: Emplasa (2011) 

 

Para Pivot (2004), a RMVPLN é um importante polo econômico com ascendência sobre 

outros núcleos urbanos paulistas. Tem apresentado nas últimas décadas expressivas taxas de 

crescimento demográfico em função, entre outras, da instalação de um parque industrial com 

participação significativa na produção estadual, principalmente quanto às exportações e uso de 

tecnologia avançada. 

A compreensão da necessidade de se realizar estudos de caráter regional no Vale do 

Paraíba e Litoral Norte Paulista não é recente, três estudos anteriores foram desenvolvidos. O 

primeiro estudo foi realizado pelo Consórcio de Desenvolvimento Integrado do Vale do Paraíba - 

CODIVAP (1972), constituído com objetivo de identificar uma caracterização regional quanto 

aos aspectos ecológico, urbanístico, socioeconômico, sociocultural e institucional.  
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A contribuição do estudo foi tentar criar uma metodologia de análise capaz de fomentar 

informações para tomadas de decisão nas esferas municipal, estadual e federal. Em 1978, o 

Macroeixo foi o segundo estudo da Região do Vale e propôs a elaboração de um conjunto de 

diretrizes para o uso do solo em função da crescente descentralização da indústria a partir da 

cidade de São Paulo, visando condicionamento social ao mercado e suporte para o 

desenvolvimento de atividades econômicas, baseando-se na estrutura de serviços básicos.  

O terceiro estudo, o Macrozoneamento do Vale do Paraíba (MAVALE, 1992), constitui 

um relatório técnico, gerado com a participação da Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE) e do 

Consórcio Integrado do Vale do Paraíba (CODIVAP), entre outros. Tal projeto foi estruturado 

com dois objetivos. O primeiro era dar suporte ao CODIVAP na elaboração de diretrizes de 

ordenamento do uso do solo regional para um melhor desenvolvimento da Região. O segundo era 

colocar à disposição da comunidade técnico-científica do País uma metodologia de planejamento 

regional baseada no uso de produtos de sensoriamento remoto orbital, com enfoque secundário ao 

desenvolvimento regional e à necessidade de proteção e recuperação das riquezas naturais e 

regionais.  

O último estudo foi elaborado pela Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano SA 

(EMPLASA), para a criação da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. A 

proposta de criação da RMVPLN atende aos critérios com relação às dinâmicas: demográfica, 

econômica, funções urbanas e regionais de alta diversidade, especialização e integração 

econômica, segundo a Constituição Estadual. 

Todos os estudos convergem para um aspecto: a necessidade de criar um instrumento para 

gestão regional com proposta de um desenvolvimento equânime dos municípios, mas a 

necessidade de entender o conceito de região permeia essa discussão. 

A região do Vale do Paraíba, uma das principais regiões econômicas do Estado de São 

Paulo e do Brasil, apresenta uma grande diversidade socioeconômica entre os seus municípios. 

Os líderes políticos focam a gestão local, não visualizando problemas comuns na Região que 

estão se agravando, podendo, em um futuro muito próximo, atingir todos sem distinção. Nesse 

caso, a solução se tornará muito mais difícil e dispendiosa para todos (PIVOT, 2004).  

A Região localiza-se no extremo oriente do Estado, ocupando um território de 16.268 

Km2, correspondendo a 6,54% do total da área estadual, conforme informação da Secretaria de 
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Planejamento do Estado de S. Paulo. Os municípios da RMVPLN estão distribuídos em cinco 

sub-regiões de governo, conforme Quadro 1.  

 

Quadro 1 - Sub-regiões de Governo da RMVPLN. 

Região de Governo Municípios 
Sub-região 1 Caçapava, Igaratá, Jacareí, Jambeiro, Monteiro Lobato, Paraibuna, 

Santa Branca e São José dos Campos. 
Sub-região 2 Campos do Jordão, Lagoinha, Natividade da Serra, 

Pindamonhangaba, Redenção da Serra, Santo Antônio do Pinhal, 
São Bento do Sapucaí, São Luis do Paraitinga, Taubaté e 
Tremembé. 

Sub-região 3 Aparecida, Cachoeira Paulista, Canas, Cunha, Guaratinguetá, 
Lorena, Piquete, Potim e Roseira. 

Sub-região 4 Arapeí, Areias, Bananal, Cruzeiro, Lavrinhas, Queluz, São José do 
Barreiro e Silveiras. 

Sub-região 5 Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba. 
    Fonte: Adaptado do Governo do Estado de São Paulo (LC 1.166/2012). 

 

Com essa divisão regional o governo pretende, por meio do Conselho Consultivo, criar 

um novo modelo de desenvolvimento para a Região, com uma estratégia específica para cada 

sub-região na distribuição dos investimentos e nos gastos públicos. A proposta é de um governo 

solidário, educador, empreendedor e prestador de serviço de qualidade para a Região. É 

necessário um estudo das necessidades de cada município para que o Governo identifique as 

homogenias e heterogenias de cada sub-região e fortalecer a nova região.       

Milton Santos (1998), em seu estudo sobre a metrópole, cita que os elementos que se 

agrupam, dando a configuração espacial a um lugar, têm que passar por um estudo aprofundado, 

desde o homem até as instituições, juntamente com as firmas, e as formas de materialização da 

sociedade. Destrinchar as relações existentes entre esses elementos, tornando os conceitos 

realidades empíricas, permitirá que se vislumbre, no tempo e no espaço, a transformação. 

Essas propostas, em realidade, têm soado mais como um discurso político, pois os 

resultados, desde a criação dessa Região Metropolitana, não têm se mostrado empolgantes em 

função da grande diversidade socioeconômica e cultural existente entre os municípios da Região.  

A RMVPLN foi constituída em janeiro de 2012 e somente em março de 2014 foi instituído 

o Conselho Consultivo, sem efetivamente criar propostas mais concretas até o momento. Não se 

nota uma política eficaz de ação conjunta entre os municípios da Região, entre eles os de maior 
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arrecadação fiscal/faixa de renda, como São José dos Campos, ou de menor arrecadação, como 

Canas, Arapeí e Potim, bem como os municípios voltados ao Turismo, na Serra da Mantiqueira e 

no Litoral, o que pode constituir um caminho de distanciamento entre eles.  

 

4.1.4 Institucionalização da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte 

 

A Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte foi criada a partir da 

promulgação da Lei Complementar 1.166/12, que apresenta a justificativa legal do Estado na 

criação de aglomerados urbanos, região metropolitana e microrregião. Sua descrição está ipsis 

litteris no capítulo 1º da Lei Complementar Estadual 760/94- ANEXO B.  

Esse capítulo define que a organização regional é estabelecida por meio de um Conselho 

Consultivo a fim de que o planejamento regional ocorra para: 

• Desenvolvimento socioeconômico e a melhoria da qualidade de vida; 

• Cooperação entre diferentes níveis de governo, mediante a descentralização, articulação e 

integração de seus órgãos e entidades da administração direta e indireta com atuação na 

Região, visando ao máximo aproveitamento dos recursos públicos a ela destinados; 

• Utilização racional do território, dos recursos naturais e a proteção do meio ambiente, dos 

bens culturais materiais e imateriais; 

• Integração do planejamento e da execução das funções públicas de interesse comum aos 

entes públicos atuantes na região; e 

• Redução das desigualdades regionais.  

 

O Conselho de Desenvolvimento deve ser composto pelo prefeito de cada município 

integrante da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, ou por pessoa por ele 

designada, por representantes do Estado, ou seus respectivos suplentes, vinculados aos campos 

funcionais de interesse comum e por dois representantes do Poder Legislativo.   

Será criada uma autarquia, vinculada ao Secretário de Desenvolvimento do Estado, que 

terá sede em São José dos Campos e será responsável legal por toda administração da RMVPLN, 

juntamente com o Estado, e responsável pelas questões administrativas e financeiras quanto aos 

projetos e desenvolvimento da RMVPLN.  
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Como já citado por Garson (2010) a estruturação do modelo de governança metropolitana 

passa por questões econômicas e sociais e da forma de financiamento do gasto público, em 

conjunto com os municípios participantes. O processo da constituição da RMVPLN, ainda em 

consolidação, não possui um Conselho de Desenvolvimento constituído, o que nos remete a 

(momento de comparação da lei com a governança metropolitana). 

Além das atribuições conferidas na Lei Complementar Estadual 790/94, outras atribuições 

serão conferidas em lei, definindo legislações e atribuições, destacando novamente questões 

subjetivas, dando condições de o poder público agir de acordo com seus interesses, resguardados 

na expressão ‘outras atribuições conferidas em lei’. 

O Fundo de Desenvolvimento, entretanto como a Lei Complementar 1.166/2011 foi toda 

baseada na Lei Complementar Estadual 760/94, há certa fragilidade nas suas especificações. As 

diretrizes que norteiam a RMVPLN aparecem de forma generalizada e subjetiva, e a partir da 

criação do Conselho de Desenvolvimento dever-se-á estabelecer para a RMVPLN medidas 

pontuais e objetivas. 

Um aspecto que merece atenção é quanto ao Art. 23 inciso III - empréstimos internos e 

externos e recursos provenientes da ajuda e cooperação internacional e de acordos 

intergovernamentais; e Item VIII - doações de pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, 

nacionais, estrangeiras ou multinacionais.   

Quanto à integração dos serviços públicos comuns, estabelece que os municípios devem 

compatibilizar, como puderem, seus planos quanto à Região, o que de acordo com o regime 

constitucional de RM é uma contradição, já que cita que os municípios manterão sua autonomia 

administrativa, mas as questões regionais deverão ser discutidas de acordo com a Região, e não 

de acordo com as necessidades locais. 

Essa situação nos remete à Serrano (2009), que comenta que a definição de interesse local 

ou regional não possui densidade semântica capaz de gerar identificação taxativa do elenco de 

atividades públicas inseridas nesta ou naquela categoria, sem consideração individualizada de 

cada situação fática. A Lei Complementar da RMVPLN não estabelece diretrizes e ações do 

poder público, de maneiras pontuais quanto a mudanças e efetivas melhorias no âmbito da região, 

considerando as diferenças locais.                             

A organização social do espaço urbano, também influenciada pela Lei  Complementar 

1.166/2011, que  apresenta implicações bastante significativas para uma reflexão sobre qual tipo 



55 
 

de espaço metropolitano se pretende num futuro próximo, com o qual a criação da RMVPLN e 

Litoral Norte irá contribuir, se para equalização e redução das diferenças locais ou sua ampliação.  

Quanto às disposições transitórias, o Artigo 1º define que o Conselho de Desenvolvimento 

da Região Metropolitana do Vale do Paraíba será instalado no prazo de 90 dias, contados a partir 

da publicação da Lei Complementar, e seu Regimento provisório deverá ser elaborado no prazo 

de 30 dias após a sua instalação. Esse fato não ocorreu, pois, a RMVPLN foi constituída em 

09/01/2012 e dois anos depois foi criado o Conselho, que ainda não está em funcionamento 

efetivo por questões burocráticas. 

Nesse aspecto, Serrano (2009) cita que a criação de Região Metropolitana foi deliberada 

ao Estado de forma heterônoma e não facultada. As competências fixas e privativas são do 

Estado e reservada aos Municípios, apenas a possibilidade de participação na execução dos 

serviços comuns. Teoricamente seria mantida a autonomia municipal dos participantes da RM, 

mas o que se vê na prática é que o interesse metropolitano prevalece como interesse regional 

sobre o local, uma vez que na própria legislação os municípios terão, e não deverão, criar seus 

planos compatibilizando o interesse regional. 

 

4.1.5 Região Metropolitana Vale do Paraíba e Litoral Norte: similitudes e heterogeneidades  

 
4.1.5.1 Similitudes 

 

O espaço, como cenário do desenvolvimento da sociedade e, consequentemente, quanto 

objeto do estudo proposto, manifesta as contradições do sistema, para discutir as similitudes e 

heterogeneidades da RMVPLN, apresentam-se considerações referentes às diferenças e 

proximidades regionais.  

As similitudes aparecem no discurso do governo do estado, que descreve as sub-regiões 

de forma a mostrar a sua coesão. As heterogeneidades aparecem, de forma discreta, nos dados 

PIB, Saúde, Educação e População, extraídas do site da Fundação Sistema Estaduais de Análise 

de Dados – SEADE.  

As sub-regiões foram constituídas por critérios territoriais, como se observa no Mapa da 

divisão de Governo das sub-regiões (Figura 2). Breitbach (1988) cita que a necessidade de 

conceituar região é movida pelo requisito da delimitação de áreas físicas (regionalização), o que 
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tende a levar a um procedimento reducionista do fenômeno regional. Desta maneira a figura 2 

apresenta de maneira espacial esse reducionismo ao qual se refere à autora. 

 
  Figura 2 - Mapa da divisão das sub-regiões. 

 

 
  Fonte: EMPLASA (2012) 

 

A constituição da RMVPLN também se fundamenta pela teoria de Lösch, interpretada por 

Breitbach (1988), que se baseia no conceito da teoria econômica da distribuição das atividades 

econômicas no espaço com a máxima racionalidade. As características das sub-regiões 

apresentadas a seguir, foram extraídas do estudo realizado pela EMPLASA (2011).  

 

 
Na sub-região 1, os municípios de São José dos Campos, Jacareí e Caçapava, situados 
ao longo da Via Dutra, apresentam-se como os mais dinâmicos, aglutinando os ramos 
automobilístico e mecânico, como também a produção de pesquisas científica e 
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tecnológica no campo aeroespacial, com ênfase em São José dos Campos. O município-
polo da região metropolitana, São José dos Campos, abriga o aeroporto, administrado 
pela Infraero; Parque Tecnológico; e a Faculdade de Odontologia (FO) da Unesp; além 
do Inpe, ITA e da Embraer. Os demais municípios ao norte, Igaratá e Monteiro Lobato, e 
ao sul da rodovia, como Santa Branca, Jambeiro e Paraibuna, buscam incentivar o 
turismo e consolidar seus segmentos de maior potencialidade, que, em geral, se 
concentram no turismo rural, cultural e no ecoturismo, divulgando suas fazendas 
históricas, paisagens naturais, cachoeiras, festas típicas e artesanato, entre outros 
(EMPLASA, 2011). 

 
A sub-região 2 é semelhante ao padrão de ocupação da sub-região 1. Taubaté e 
Pindamonhangaba, situados no eixo da Dutra, apresentam economias mais diversificadas 
e dinâmicas. Taubaté destaca-se nos setores automobilístico, alimentício e químico; 
Pindamonhangaba tem sua economia na agropecuária, com incentivos ao setor 
industrial. Os municípios serranos de Campos do Jordão, Santo Antônio do Pinhal e São 
Bento do Sapucaí (estâncias climáticas) promovem o turismo de inverno. Tremembé e 
São Luiz do Paraitinga (estâncias turísticas), ao lado de Redenção da Serra, Natividade 
da Serra e Lagoinha, são reconhecidos pela qualidade do artesanato local, festas 
religiosas e ecoturismo (EMPLASA, 2011). 
 
A sub-região 3 destaca-se com cidades do turismo religioso de visitação nacional, 
recebendo milhares de romeiros, como a Estância Turística de Aparecida, Guaratinguetá 
(Casa de Frei Galvão), Cachoeira Paulista (Canção Nova) e Lorena (Santuário de São 
Benedito). O turismo rural, cultural e o ecoturismo em Piquete e Cunha. Guaratinguetá e 
Lorena fundamentam seu desenvolvimento no setor industrial e nos Ensinos Superior e 
Tecnológico. Potim, Canas e Roseira, ao lado da agricultura, vêm incrementando a 
indústria, o comércio e o turismo (EMPLASA, 2011). 
 

A sub-região 4 abrange Cruzeiro e Lavrinhas, com economias baseadas na indústria, no 
comércio de pequeno porte e no turismo ecológico. Inclui as cidades do Vale Histórico, 
Queluz, Silveiras, Areias, São José do Barreiro, Arapeí e Bananal, que no século XIX 
sediaram grandes fazendas produtoras de café. Ainda conservam toda a opulência da 
época, com intensa procura para o turismo rural, histórico-cultural e ecoturismo 
(EMPLASA, 2011).  
 

A sub-região 5 abrange Caraguatatuba, Ubatuba, São Sebastião e Ilhabela, municípios 
litorâneos de paisagem privilegiada, com belíssimas praias e alto poder de atração da 
função de veraneio associada à função ecológica e de pesquisa. O Terminal Portuário de 
São Sebastião, situado estrategicamente no Litoral Norte do estado de São Paulo, é 
considerado a terceira melhor região portuária do mundo. Na área do Porto Organizado 
existe o Terminal Marítimo Almirante Barroso (Tebar), da Petrobras Transportes S/A –
Transpetro, empresa subsidiária da Petrobras para óleo, derivados de petróleo e álcool 
combustível (EMPLASA, 2011). 
 

Essa descrição evidencia que as sub-regiões foram constituídas a partir de uma 

centralidade, reconhecendo algumas similaridades entre os municípios ou uma relação 

socioeconômica, já que alguns municípios de uma mesma sub-região se assemelham em relação à 
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empregabilidade em determinados setores econômicos. As sub-regiões foram agrupadas de 

acordo com algumas características homogêneas, como histórico-cultural, ecoturismo, turismo 

religioso, produção científica, educação, tecnologia entre outras.  Além destas características de 

similaridades outras também fazem parte deste processo como as heterogeneidades, definidas no 

próximo item.  

 

4.1.5.2 heterogeneidades  

 

As heterogeneidades aparecem com menor relevância nos dados especializados nas 

figuras extraídos do site da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados SEADE: PIB, 

Saúde, Educação e População. Mesmo após uma década, as diferenças tendem a aumentar e não 

minimizar como se pretende e se argumentava quando da constituição da Região Metropolitana 

do Vale do Paraíba e Litoral Norte.  

A Figura 3 apresenta a distribuição da população nos municípios da RMVPLN. No 

período 2000/2010 observou-se uma mudança significativa nas tendências demográficas nos 

municípios da RM e no País, com redução das taxas de crescimento populacional em função da 

diminuição das taxas de fecundidade e mortalidade.  

Também ocorreu redução das taxas de migração, em razão da recuperação econômica de 

antigas áreas reconhecidas como polos repulsores de população, como Paraná e Minas Gerais, e 

do estímulo resultante das políticas públicas de desconcentração econômica do País (CUNHA e 

BAENINGER, 2006). 

Essas modificações se refletiram na estrutura etária da população. Houve redução da base 

da pirâmide etária em razão da queda na fecundidade e aumento da população em idade ativa 

(PIA) e pessoas idosas. Essas novas tendências e consequente perfil demográfico colocam 

grandes desafios para as políticas públicas de caráter regional. Além dos cuidados com educação, 

cultura e acesso a novas tecnologias, especialmente para os jovens, devem resultar em ações 

integradas para tornar mais confortável a vida da população idosa, que apresenta tendência de 

crescimento. 
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Figura 3 - População total dos municípios da RMVPLN, em 2000 e 2010. 

    
Fonte - Elaborada pela autora  com base no IBGE e SEADE. 

    
 

Devido ao processo de globalização, as metrópoles têm se transformado em polos de 

localização de serviços de alto valor adicionado: finanças, cultura, saúde, pesquisa e 

desenvolvimento, entre outros.  A distribuição do valor adicionado no período sob análise, 2000-

2010, pode ser identificada na Figura 4. É preciso observar os efeitos de mudanças acentuadas no 

perfil econômico, considerando que os processos de saída da indústria das áreas metropolitanas 

em direção a centros de menor porte podem gerar desemprego e informalidade das relações de 

trabalho.  

Da mesma forma, a emergência de serviços de alto valor agregado fortemente concentrada 

nos municípios localizados ao longo da Dutra demanda oferta de mão de obra qualificada, muitas 
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vezes escassa na região. Um rebatimento desses dados pode ser observado na Figura 4 que 

espacializa a RAIS na RM. 

 
Figura 4 - PIB Valor Adicionado5

                                        

  2000-2010. 

 
Fonte - Elaborada pela autora  com base no IBGE e SEADE 

 
 

Os dados de educação são do último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE - 2010), com pessoas maiores de 15 anos. O levantamento mostra que em São 

Luiz do Paraitinga 10,03% da população dessa faixa etária são alfabetizadas. Segue Redenção da 

Serra, com 10,38%; Monteiro Lobato, com 10,49%; Lagoinha, 10,50%; Cunha, 10,52%; São José 

do Barreiro; 11,04% e Natividade da Serra, com 16,56%. No País o índice é de 9,62%. 
                                                 
5 PIB Valor Adicionado- total, por setores de atividade econômica, Produto Interno Bruto total e per capita a preços 
correntes. Compreende o VA da Administração Pública. O PIB do Município é estimado somando os impostos ao 
VA total. O PIB per capita foi recalculado utilizando a população estimada pela Fundação Seade. 
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A Figura 5, a seguir, traz os dados da educação, com a taxa de analfabetismo da 

população de 15 anos e mais em porcentagem dos municípios.  

 
Figura 5 – Dados da Educação: taxa de analfabetismo da população de 15 anos e mais em % (2000- 2010) 

            
Fonte: Elaborada pela autora  com base no IBGE e SEADE 
 

Por outro lado, nove municípios da RMVPLN receberam o selo Município Livre do 

Analfabetismo do Ministério da Educação (MEC). O certificado é concedido para as cidades que 

conseguiram alcançar a meta de 96% de alfabetização Aparecida, Cruzeiro, Guaratinguetá, 

Jacareí, Lorena, Pindamonhangaba, São José dos Campos, Taubaté e Tremembé fazem parte do 

grupo das 207 cidades no País a conseguir alcançar o objetivo estabelecido pelo Programa Brasil 
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Alfabetizado6

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o número de leitos preconizado 

como adequado para atendimento de mil habitantes em uma localidade é de três a cinco. Em 

relação à saúde (Figura 6), cinco municípios da RMVPLN atendiam esse índice no ano 2000, ou 

seja, 12% do total. Em 2010, apenas um município atendia ao índice (2,5%). Houve a 

depreciação de um importante serviço básico em uma Região em que o valor adicionado fiscal 

aumentou.  

, que quer universalizar o acesso à alfabetização de jovens e adultos com 15 anos 

ou mais.  

Nos municípios localizados ao longo da Dutra, onde houve crescimento do VAD, ocorreu 

uma queda na oferta do serviço. Aumentou a população predominantemente pela migração, mas 

os investimentos na área da saúde não acompanharam esse crescimento. A Figura 6 mostra os 

leitos destinados ao SUS de acordo com o coeficiente por mil habitantes, do ano 2000 a 2010.  

 
  

                                                 
6  Programa Brasil Alfabetizado (PBA), criado pelo MEC em 2003, voltado para a alfabetização de jovens, adultos e 
idosos. O programa é uma porta de acesso à cidadania e o despertar do interesse pela elevação da escolaridade. O 
Brasil Alfabetizado é desenvolvido em todo o território nacional, com o atendimento prioritário a municípios que 
apresentam alta taxa de analfabetismo.  
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Figura 6 - Saúde (Leitos SUS - Coeficiente por mil habitantes) 2000-2010. 

                                
Fonte: Elaborada pela autora  com base no IBGE e SEADE 

 
 

Essa heterogeneidade entre os municípios pode ser melhor compreendida ao observar o 

mapa da Figura 7, que apresenta a porcentagem da população e o emprego formal em diferentes 

setores da economia. São dados de 2013 da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) do 

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).  

Com a análise dos dados coletados da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados 

(SEADE, 2014) constata-se que os municípios com maior riqueza econômica concentram o 

emprego nos setores da indústria de transformação, serviços industriais e utilidade pública, 

serviços e construção civil. São setores que contribuem para o crescimento. 
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Em alguns municípios/sub-região existe uma concentração de emprego em determinados 

setores, como administração pública, e outra em serviço, na indústria de transformação, comércio 

etc. Os municípios que possuem maior concentração no setor de indústria de transformação, 

como Taubaté, São José dos Campos, Jambeiro e Caçapava são aqueles que receberam 

investimentos do Estado em infraestrutura para os setores evidenciados.  

Comparados os dados de cada sub-região à média da Região, as diferenças chegam a 

números significativos em alguns setores econômicos, o que compromete o desenvolvimento em 

questões de custo do município nas questões estruturais, quanto para que o Estado possa criar 

uma gestão regional com melhor consciência política de solidariedade local.  

A Figura 7, a seguir, apresenta a porcentagem da população e emprego formal em 

diferentes setores da economia de acordo com Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) da 

Relação Anual de Informações Sociais (RAIS, 2013). 
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Figura 7 - Porcentagem da população e emprego formal em diferentes setores da economia.  

 

 
Fonte – RAIS - MTE (2014).  
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A sub-região 1 se destaca nos setores indústria de transformação, serviços industriais e 

utilidade pública e construção civil; a 2 na agropecuária, serviços, serviços industriais, utilidade 

pública e administração pública; a 3 no setor de extração mineral, indústria de transformação e 

construção civil e serviços; a 4 nos setores de extração mineral, administração pública e 

agropecuária; e a sub-região 5 concentra os setores de serviços industriais de utilidade pública, 

construção civil, comércio e serviço. 

Quanto à riqueza de cada sub-região, em comparação à riqueza da RMVPLN, podem ser 

identificadas as desigualdades nos Quadros 1 e 2, que apresentam o PIB e valor adicionado 

(2012) e a porcentagem em relação à RMVPLN. A sub-região 1 representa 57% do PIB total e 

40% do PIB per capita do total da RMVPLN.  

Tabela 1 - PIB Total da RMVPLN e sub-regiões 

 ANO 2012 
    PIB total 

(milhões de reais) 
          PIB Per capta 

(em reais)  
Total da 
RMVPLN 55.221,75 743.712,11 
Sub-região 1 31.826,66 298.693,31 
Sub-região 2 12.647,63 149.516,71 
Sub-região 3 5.107,72 133.432,20 
Sub-região 4 1.587,21 88.697,25 
Sub-região 5 4.052,54 73.372,64 

                               Fonte: Tabela Adaptada de: SEADE (2014)               
 

Tabela 2 - Comparativo de porcentagem do PIB da  
         RMVPLN e Sub-regiões 

ANO  2012 PIB total        PIB Per capta 
RMVPLN 100,00 100,00 
Sub-região 1 57,63 40,16 
Sub-região 2 22,90 20,10 
Sub-região 3 9,25 17,94 
Sub-região 4 2,87 11,93 
Sub-região 5 7,34 9,87 

                                  Fonte: Tabela Adaptada de SEADE (2014) 
 

O crescimento da população em alguns municípios e a redução em outros, conforme 

apresentado nas tabelas 1 e 2, fazem com que haja a necessidade de discutir questões relativas à 

mobilidade intrarregional de pessoas, em busca de novas oportunidades de trabalho e/ou estudo.  
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Um estudo do NEPO/UMICAMP (2013) do movimento pendular na macrometrópole 

apresenta dados dessa pendularidade na RMVPLN.  Destaca que o seu crescimento demográfico 

foi o mais acentuado entre 1991 e 2000 e mais moderado entre 2000 e 2010.  

Nesse período de 20 anos houve um incremento de 622 mil pessoas à população regional, 

resultando em uma taxa de crescimento de 2,15% ao ano na década de 1990 e 1,31% na década 

seguinte. Em termos do papel das componentes demográficos percebem‐se também alterações 

significativas.  

A migração reduziu sua participação no crescimento demográfico regional entre 1991 e 

2000, passando de 32% nesse período para 22% no período seguinte. Isso expressa que tal 

comportamento deu‐se da mesma forma em todos os municípios, fato que teve interferência 

direta sobre o processo de redistribuição espacial da população regional (NEPO/UMICAMP, 

2013). 

Segundo Delgado (2013), a expressão movimentos pendulares é utilizada para designar os 

movimentos cotidianos das populações entre o local de residência e o local de trabalho e/ou 

estudo. No conceito de pendularidade está implícita a ocorrência de deslocamentos de uma 

pessoa entre dois pontos do espaço geográfico: um deslocamento de ida para o local de trabalho 

e/ou estudo e outro de retorno ao local de residência.  

Essa mobilidade se dá com certa regularidade, o que reflete como uma das características 

das grandes aglomerações urbanas, motivada pela dissociação entre local de moradia e local de 

trabalho/estudo, dada a concentração de oportunidades de trabalho/estudo em outro município, ou 

conjunto deles, de maior porte, e a própria distribuição de funções internamente à aglomeração.  

O movimento pendular representa uma dinâmica funcional que resulta da organização do 

território e da não coincidência entre o local de residência e os locais de trabalho e/ou estudo 

(DELGADO, 2013).  

Para o Nepo (2013), existe uma evidente relação entre a perda ou ganho de importância na 

concentração populacional e o papel da migração no crescimento dos municípios. Os que vêm 

perdendo peso demográfico relativo são justamente aqueles onde a migração tem reduzido sua 

contribuição para o incremento de população.  

Dentre esses municípios podem ser citados Guaratinguetá, Jacareí, Aparecida e Cruzeiro, 

onde o crescimento vegetativo representou 100% do componente de crescimento demográfico no 

período entre 2000 e 2010. Por outro lado, naqueles municípios em que a migração apresentou 
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proporção importante do incremento, casos como em Potim (73,4%), Jambeiro (73,4%) e 

Caraguatatuba (57,8%), o peso relativo na população regional aumentou.  
Os movimentos de entrada e saída, em grande parte, refletem no movimento 
pendular por motivo trabalho dos residentes da RMVPLN. Considerando as 129.671 
pessoas nessa condição (6% da população total da RMVPLN), 72% delas apresentam 
como destino a própria RMVPLN (pendularidade intrametropolitana) e outros 10% 
desse contingente tiveram como destino a RMSP, sendo que este último fato 
demonstra a forte relação existente entre essa região e a RMSP (NEPO, 2013, p. 84). 

 
O estudo do NEPO (2013) destaca que há uma diferença dos destinos da mobilidade entre 

municípios mais populosos e os menos populosos na Região. O município sede tem como 

principal destino de seus residentes os municípios médios, seguido pelo movimento migratório 

para a RMSP.  

Em contrapartida, os municípios médios têm como principal destino o município sede, 

seguido pelos municípios pequenos. Finalmente, os municípios pequenos têm como principal 

destino de seus residentes os municípios médios e em seguida os municípios pequenos, que em 

geral são municípios limítrofes. 
Observando o fluxo contrário, ou seja, pessoas residentes em outras regiões que se 
deslocam por motivo trabalho ou estudo para a RMVPLN, a sede recebe quase 60% 
dos pendulares vindos de municípios médios da RMVPLN, seguido de 
aproximadamente 20% de pendulares de municípios pequenos (...). Já os municípios 
médios recebem quase 50% dos pendulares vindos de municípios pequenos da 
RMVPLN e, em seguida, quase 20% provindos dos municípios médios da região. 
Por fim, os municípios pequenos da RMVPLN recebem mais de 40% dos pendulares 
dos próprios municípios pequenos, seguido de mais de 30% provindos de municípios 
médios (NEPO, 2013, p.85). 
 

A Figura 8 apresenta de forma esquemática os fluxos de movimentos pendulares na 

RMVPLN, permitindo visualizar as principais tendências destacadas até aqui. De acordo com o 

NEPO (2013), o Vale do Paraíba e o Litoral Norte passam por um processo de crescimento 

populacional e econômico de suas cidades principais, São José dos Campos, no Vale, e 

Caraguatatuba no Litoral Norte.  
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Figura 8 – Movimento Pendular da RMVPLN. 

                    
Fonte: Projeto mobilidade pendular na Macrometrópole (NEPO/UNICAMP ‐ EMPLASA, 2013) 
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Tal crescimento representa a grande importância econômica regional da sede, São José 

dos Campos, e sua dinâmica interfere diretamente na economia, considerando que 40% do valor 

adicionado da RMVPLN ainda provêm do Município. Destaca-se que o perfil econômico dos 

municípios da região é bastante diversificado, devido a suas características econômicas já 

descritas neste trabalho no item 4.5.1. 

Apesar da RMVPLN ter no Estado, maior participação do setor de serviços, essa 

concentração é equivalente a 53% do valor adicionado, sendo menor do que em outras regiões do 

Estado, conforme já apresentado, pela grande presença da indústria, que tem 46% de participação 

desse valor da Região.  

Ressalta-se ainda que as economias de vários municípios têm uma parte significativa da 

circulação e realização decorrente de suas atividades tecnológicas e industriais e de atividades 

petrolíferas e portuárias. Já os municípios menores possuem um perfil de maior desenvolvimento 

econômico, baseado na realização local dos investimentos, inclusive com maior participação da 

atividade agropecuária, conforme dados da RAIS.  

Os dados apresentados quanto à pendularidade da RMVPLN solidificam as relações e 

diferenças inter e intrarregionais, o que mais uma vez evidencia a particularidade dessa Região 

Metropolitana e a importância de criar um programa de governança sustentável, que busque 

reduzir essas diferenças ou ao menos evidenciá-las de forma objetiva para que os governos locais 

possam ter uma ação efetiva de minimizá-las. 

 

4.2 CONDIÇÕES DE GOVERNANÇA DA REGIÃO METROPOLITANA DO LITORAL 

NORTE E VALE DO PARAÍBA  

 
4.2.1 Análise de itens para uma governança sustentável  

 
Como já citado, para Serrano (2009), a criação de Região Metropolitana é atribuída ao 

Estado-membro de acordo com sua conveniência e discricionariedade. O autor contribui para a 

compreensão da competência/direito do Estado como atribuição deste processo. A criação da RM 

implica numa administração compartilhada/complementar com o município, não havendo, 

portanto, uma imposição do Estado na administração municipal, que manteria a sua autonomia. 

Outros autores corroboram quanto à prestabilidade de criar uma gestão regional a partir 

de analises e identificação da viabilidade para uma gestão de coesão. Conforme já apresentado, 
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quatro estudos foram feitos para comprovar a viabilidade da gestão metropolitana, o Consórcio 

de Desenvolvimento Integrado do Vale do Paraíba - CODIVAP (1972), o Macroeixo em 1978, o 

Macrozoneamento do Vale do Paraíba - MAVALE, 1992 e o último da Empresa Paulista de 

Planejamento Metropolitano SA – EMPLASA 2011.  

Magalhães (2010) corrobora com ideia da: 
necessidade de criar uma forma de instrumentar a cooperação entre os municípios, 
apoiando uma política de desenvolvimento regional nas regiões metropolitanas onde há 
grandes desequilíbrios, mudanças na organização fiscal poderiam ser capazes de ter 
êxito na redução das desigualdades, na distribuição da riqueza e na necessidade de 
investimento, alocando os maiores recursos onde estão os maiores gastos, procurando 
redistribuir recursos.  
 

A partir desses estudos e diante dessa concepção, a pesquisa leva para uma observação 

do caso da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte e como está à governança. 

Algumas considerações serão apresentadas com uma análise de alguns itens que a instituíram a 

LC e quanto efetivamente está na prática e se de fato, com os estudos realizados, estão sendo 

aplicado para gestão. capítulos: 

No capítulo I apresenta-se a justificativa legal do Estado para criar a Região 
Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Sua descrição está ipsis 
litteris no capítulo 1º da LC Estadual 760/94. Os objetivos ao instituir uma RM 
contemplam o planejamento regional; o desenvolvimento socioeconômico; a 
melhoria da qualidade de vida e a cooperação entre diferentes níveis de governo, 
mediante a descentralização, articulação e integração de seus órgãos e entidades 
da administração direta e indireta com atuação na Região. Esses objetivos visam 
o máximo aproveitamento dos recursos públicos; a utilização racional do 
território e dos recursos naturais; a proteção do meio ambiente, dos bens 
culturais materiais e imateriais; a integração do planejamento e a execução das 
funções públicas de interesse comum aos entes públicos atuantes na região, além 
da redução das desigualdades regionais.  
 

Embora a lei seja lei, por si não caracteriza especificidades de ação. A instituição da 

RMVPLN não apresentou nenhuma justificativa de fundamentação objetiva. Não se percebe uma 

necessidade ou vontade da administração municipal/local em criá-la, seja por motivos legais ou 

por outras questões. De acordo com o art.3º da LC Estadual 760/94 “Considerar-se-á região 

metropolitana o agrupamento de municípios limítrofes, com destacada expressão nacional, a 

exigir planejamento integrado e ação conjunta com união permanente de esforços para execução 

das funções públicas de interesse comum, dos entes públicos nela atuantes”.   
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O Capítulo II explicita que no Conselho de Desenvolvimento as atribuições serão definidas e 

fixadas de acordo com o regimento interno da RM de forma subjetiva, o que implica na ação do 

Estado como órgão regulador da RMVPLN até a constituição do Conselho.  Enquanto o 

Conselho de Desenvolvimento não está totalmente constituído para definir as diretrizes de 

planejamento, cabe ao Estado defini-las, como estabelece a Lei Complementar da 1.166/2012:  

O Conselho de Desenvolvimento será composto pelo Prefeito de cada 
Município integrante da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e 
Litoral Norte, ou por pessoa por ele designada, por representantes do 
Estado, ou seus respectivos suplentes, vinculados aos campos funcionais 
de interesse comum e por 2 (dois) representantes do Poder Legislativo. 
 

O Capítulo III trata da criação de uma autarquia vinculada à Secretaria de 

Desenvolvimento do Estado com sede no município de São José dos Campos, que será 

responsável legal por toda administração da RMVPLN juntamente com o Estado: 

Essa responsabilidade envolve questões administrativas e financeiras quanto a 
projetos e ao desenvolvimento da RMVPLN. Além das atribuições conferidas na 
LC Estadual 790/94 há outras previstas na lei, mas não estão definidas quais 
legislações e atribuições. Novamente são questões subjetivas, dando condições 
do poder público agir de acordo com seus interesses, resguardada a expressão 
‘outras atribuições conferidas em lei’ LC Estadual (1994). 

 
No Capítulo IV, que trata do Fundo de Desenvolvimento, a LC 1.166/2011 foi toda 

permeada pela LC Estadual 760/94, o que a fragiliza, porque uma alteração na Lei Estadual deve 

refletir-se na LC RMVPLN, conforme as diretrizes estabelecidas: 

Norteiam a RMVPLN foram colocadas de forma generalizada e subjetiva, e cabe 
ao Conselho de Desenvolvimento estabelecer medidas para que tenha diretrizes 
pontuais e objetivas. Nesse contexto, destaca-se o Art. 23, Inciso III - 
empréstimos internos e externos e recursos provenientes da ajuda e cooperação 
internacional e de acordos intergovernamentais; e Inciso VIII - doações de 
pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, nacionais, estrangeiras ou 
multinacionais. Em nenhum momento está evidente a cooperação ou doação; 
quais são os parâmetros ou interesses e em quais condições, se local ou regional, 
e como se dará esse processo.   

 

 
O Capítulo V estabelece que os municípios terão que compatibilizar, como puderem, seus 

planos quanto à região, o que contradiz o regime constitucional da RMVPLN, conforme 

estabelecido na lei: 
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 Esse regime assegura que os municípios manterão sua autonomia 
administrativa, mas que as questões regionais, serão discutidas de acordo com a 
Região, e não de acordo com o local. Para Serrano (2009), a definição de 
interesse local ou regional não possui densidade semântica, capaz de gerar 
identificação taxativa do elenco de atividades públicas inseridas nesta ou 
naquela categoria, sem consideração individualizada de cada situação fática. 
Neste contexto a LC da RMVPLN não estabelece diretrizes e ações do poder 
públicos pontuais, quanto às mudanças e efetivas melhorias na Região, 
considerando as diferenças locais. 
 

A organização social do espaço urbano, que é também por ela influenciada, apresenta 

implicações bastante significativas que levam a refletir sobre qual tipo de espaço urbano e 

metropolitano se espera num futuro próximo, e se efetivamente a criação da RMVPLN irá 

contribuir para equalização e redução das diferenças locais.  

 

O Capítulo VI trata das disposições transitórias: 

De acordo com o Art. 1º: “O Conselho de Desenvolvimento da Região 
Metropolitana do Vale do Paraíba será instalado no prazo de 90 (noventa) dias 
contados a partir da publicação desta lei complementar e seu Regimento 
provisório deverá ser elaborado no prazo de 30 (trinta) dias após a sua 
instalação”. O que se observa até o presente momento é que esta etapa ainda não 
foi executada, sem explicações objetivas, por parte do poder público estadual, a 
RMVPLN foi instituída em 09/01/2012, e os gestores municipais ainda 
aguardam seu cumprimento. 

 

Diante dos dados apresentados e da legislação de criação da RMVPLN, nota-se que, este 

importante projeto que deveria beneficiar diversos municípios no seu desenvolvimento local e regional 

não avançou, por hiatos nas gestões que antecederam ou estavam à frente deste projeto. Entretanto o que 

teoricamente seria manter a autonomia municipal dos participantes da RMVPLN, o que se vê na 

prática é que o interesse metropolitano prevaleceu como interesse regional sobre o local, uma vez 

que pela própria legislação os municípios “terão” que cumprir uma imposição, e não “deverão” 

criar seus planos diretores, considerando suas peculiaridades, porém, compatibilizando com o 

interesse regional. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Legislação Federal confere ao Estado-membro o poder de criação das RMs desde que 

as necessidades regionais sejam identificadas, pressupondo-se que por meio de um governo 

regional a administração desse conjunto de municípios, poderia ser facilitada em suas gestões, 

garantindo assim a autonomia municipal. Infere-se o não cumprimento e a inconstitucionalidade 

no projeto de formação da RMVPLN, pois a lei complementar estaria contrapondo ao disposto 

legal o que compete ao município, em definir suas ações, ou criar seus planos de acordo com a 

Região e suas particularidades.  

 

A RMVPLN foi constituída sem um diálogo aprofundado  com os gestores municipais o 

que ocasionou diversas lacunas no decorrer do projeto que refletiu-se na sua execução. Contudo 

os gestores acreditavam que este importante projeto traria aos seus municípios um 

desenvolvimento local e regional que dialogassem com os anseios da RMs,  o que estabelece a 

Lei desde sua criação. Nota-se  com a análise dos dados pesquisados neste estudo  que são ações 

com diversos questionamentos a respeito da efetivação da proposta do projeto e a articulação 

regional , desconsiderando as diferenças e questões locais.  

 

As ações que são de responsabilidade do Estado justificariam uma RM, o que abre 

precedente para que se transfira aos municípios a gestão compartilhada do desenvolvimento local 

e regional, entre eles a mobilidade urbana, saúde, educação, segurança pública, recursos hídricos, 

por meio do regime de concessão ou prestados diretamente pelo poder público municipal.   

 

As ações não estão definidas de forma objetiva, ainda que exista uma legislação que 

respalde as diretrizes para cada esfera de poder, desta forma, não evidencia quais áreas serão 

efetivamente asseguradas de forma regional e local. Durante a análise documental em muitos 

momentos, identificou que algumas atribuições de responsabilidade do Estado são realizadas 

pelos municípios, e as atribuições que são de caráter local, podem permitir intervenção do Estado 

por se tratar de interesse regional.   

Embora a governança metropolitana objetiva um planejamento direcionado nas 

características propostas, de forma regional e local, para a RMVPLN essas diretrizes ainda não 
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foram efetivamente estabelecidas, permanecendo ainda na teoria. Alguns impasses na 

implementação do projeto, ocasionou a adiamento, sendo que somente em março de 2014 foi 

retomada a pauta para compor o novo Conselho de Desenvolvimento.  Visto que as propostas de 

trabalho ainda não foram iniciadas para efetivar a justificativa de participação dos municípios e 

melhorar o desenvolvimento da Região como um todo. 

 

Os critérios para instituir a RMVPLN estão apresentados em um estudo técnico quanto ao 

território, identificando as centralidades nas respectivas similitudes e heterogenias de cada sub-

região e no desenvolvimento dos aspectos socioeconômico e cultural, presentes nos conceitos de 

regionalismo e regionalização.  

 

A regionalização tem uma regra geral, a preocupação de conseguir um melhor equilíbrio 

na repartição de riquezas, tentando atenuar as zonas de subdesenvolvimento, mitigando as 

desigualdades que possam se agravar.  Ao contrário, o regionalismo tem uma lei, a ascensão ao 

poder de decisão, quer esse poder seja político, administrativo, econômico ou cultural, 

estabelecido em sua concepção.  

Os argumentos apresentados pelo Estado para instituir a RMVPLN atende os cinco 

objetivos citados neste presente estudo, porém vale ressaltar que, atendê-los de forma equânime é 

um desafio para todas as esferas de poder, e também todos os atores participantes desse processo.  

Cabe aos pesquisadores acompanharem e observarem todo o processo de criação das políticas 

públicas para essa nova região metropolitana do País, uma vez que as diferenças regionais são 

evidentes, mas tecnicamente sua criação se justifica, considerando os possíveis benefícios à 

serem agregados.  

 

O presente estudo constata que a RMVPLN se destaca no cenário nacional e internacional 

por sua diversidade no desenvolvimento econômico e tecnológico, entre outros, o que faz 

ressaltar a relevância dos estudos e dados de diversas temáticas para que seja também um 

destaque na gestão. Os objetivos traçados para seu crescimento, desenvolvimento e 

sustentabilidade devem ser equacionados em todos os 39 municípios que a compõem, e 

corroborado com a finalidade de uma região metropolitana, como instrumento de gestão regional 
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previsto em seu propósito, respeitando as peculiaridades, reduzindo as desigualdades inter e 

intrarregional.   

 

Ressalta-se que o presente estudo traz observações que foram levantadas ao longo da 

pesquisa, contudo muito ainda será investigado devido às complexidades do projeto e das 

limitações, entre elas as políticas, econômicas e territoriais, em particular as sub-regiões, para sua 

implementação.  

 

O estudo também apresenta alguns questionamentos como os municípios se veem dentro 

deste processo e concepção de Região Metropolitana?  

 

Como os municípios irão se adequar tecnicamente para se adaptar a nova legislação 

regional?  

 

Caso seja efetivada a RMVPLN como previsto na legislação, os gestores irão conseguir 

identificar os benefícios locais como uma gestão regional?  
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ANEXO A - LEI COMPLEMENTAR Nº 14, DE 8 DE JUNHO DE 1973 

 
LEI COMPLEMENTAR Nº 14, DE 8 DE JUNHO DE 1973 

Estabelece as regiões 
metropolitanas de São Paulo, 
Belo Horizonte, Porto 
Alegre, Recife, Salvador, 
Curitiba, Belém e Fortaleza. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA : 
 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:  
 
     Art. 1º  Ficam estabelecidas, na forma do art. 164 da Constituição, as regiões metropolitanas 
de São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Salvador, Curitiba, Belém e Fortaleza.  
 
      § 1º A região metropolitana de São Paulo constitui-se dos municípios de: São Paulo, Arujá, 
Barueri, Biritiba-Mirim, Caieiras, Cajamar, Carapicuíba, Cotia, Diadema, Embu, Embu-Guaçu, 
Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato, Franco da Rocha, Guararema, Guarulhos, Itapecerica 
da Serra, Itapevi, Itaquaquecetuba, Jandira, Juquitiba, Mairiporã, Mauá, Mogi das Cruzes, 
Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Poá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Salesópolis, Santa 
Isabel, Santana de Parnaíba, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Suzano 
e Taboão da Serra. 
 
      § 2º A região metropolitana de Belo Horizonte constitui-se dos municípios de: Belo 
Horizonte, Betim, Caeté, Contagem, Ibirité, Lagoa Santa, Nova Lima, Pedro Leopoldo, Raposos, 
Ribeirão das Neves, Rio Acima, Sabará, Santa Luzia e Vespasiano.  
      § 3º A região metropolitana de Porto Alegre constitui-se dos municípios de: Porto Alegre, 
Alvorada, Cachoeirinha, Campo Bom, Canoas, Estância Velha, Esteio, Gravataí, Guaíba, Novo 
Hamburgo, São Leopoldo, Sapiranga, Sapucaia do Sul e Viamão.  
      § 4º A região metropolitana de Recife constitui-se dos municípios de: Recife, Cabo, Igarassu, 
Itamaracá, Jaboatão, Moreno, Olinda, Paulista e São Lourenço da Mata.  
      § 5º A região metropolitana de Salvador constitui-se dos municípios de: Salvador, Camaçari, 
Candeias, Itaparica, Lauro de Freitas, São Francisco do Conde, Simões Filho e Vera Cruz.  
 
      § 6º A região metropolitana de Curitiba constitui-se dos municípios de: Curitiba, Almirante 
Tamandaré, Araucária, Bocaiúva do Sul, Campo Largo, Colombo, Contenda, Piraquara, São José 
dos Pinhais, Rio Branco do Sul, Campina Grande do Sul, Quatro Barras, Mandirituba e Balsa 
Nova.  
      § 7º A região metropolitana de Belém constitui-se dos municípios de: Belém e Ananindeua.  
      § 8º A região metropolitana de Fortaleza constitui-se dos municípios de: Fortaleza, Caucaia, 
Maranguape, Pacatuba e Aquiraz.  
      § 9º O valor do salário mínimo nos municípios integrantes de uma região metropolitana será 
igual ao vigente na Capital do respectivo Estado.  
     Art. 2º  Haverá em cada região metropolitana um Conselho Deliberativo e um Conselho 
Consultivo, criados por lei estadual.  
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      § 1º O Conselho Deliberativo constituir-se-á de 5 (cinco) membros de reconhecida 
capacidade técnica ou administrativa, nomeados pelo Governador do Estado, sendo um deles 
dentre os nomes que figurem em lista tríplice feita pelo Prefeito da Capital e outro mediante 
indicação dos demais municípios integrantes da região metropolitana.  
 
      § 2º O Conselho Consultivo compor-se-á de um representante de cada Município integrante 
da região metropolitana sob a direção do Presidente do Conselho Deliberativo.  
      § 3º Incumbe ao Estado prover, a expensas próprias, as despesas de manutenção do Conselho 
Deliberativo e do Conselho Consultivo. 
Art. 3º Compete ao Conselho Deliberativo: 
I - promover a elaboração do Plano de Desenvolvimento Integrado da região metropolitana e a 
programação dos serviços comuns;  
II - coordenar a execução de programas e projetos de interesse da região metropolitana, 
objetivando-lhes, sempre que possível, a unificação quanto aos serviços comuns;  
 
      Parágrafo único. A unificação da execução dos serviços comuns efetuar-se-á quer pela 
concessão do serviço a entidade estadual, quer pela constituição de empresa de âmbito 
metropolitano, quer mediante outros processos que, através de convênio, venham a ser 
estabelecidos.  
 
     Art. 4º  Compete ao Conselho Consultivo:  
      I - opinar, por solicitação do Conselho Deliberativo, sobre questões de interesse da região 
metropolitana;  
      II - sugerir ao Conselho Deliberativo a elaboração de planos regionais e a adoção de 
providências relativas à execução dos serviços comuns.  
     Art. 5º  Reputam-se de interesse metropolitano os seguintes serviços comuns aos municípios 
que integram a região:  
I - planejamento integrado do desenvolvimento econômico e social; 
 II - saneamento básico, notadamente abastecimento de água e rede de esgotos e serviço de 
limpeza pública;  
 III - uso do solo metropolitano;  
IV - transportes e sistema viário,  
V - produção e distribuição de gás combustível canalizado;  
VI - aproveitamento dos recursos hídricos e controle da poluição ambiental, na forma que 
dispuser a lei federal;  
VII - outros serviços incluídos na área de competência do Conselho Deliberativo por lei federal.  
 
     Art. 6º  Os municípios da região metropolitana, que participarem da execução do 
planejamento integrado e dos serviços comuns, terão preferência na obtenção de recursos federais 
e estaduais, inclusive sob a forma de financiamentos, bem como de garantias para empréstimos.  
 
      Parágrafo único. É facultado ao Poder Executivo federal, incluir, entre as diretrizes e 
prioridades a que alude o artigo 25, § 1º, alínea a da Constituição, a participação dos municípios 
na execução do planejamento integrado e dos serviços comuns da região metropolitana.  
 
     Art. 7º  Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 
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Brasília, 8 de junho de 1973; 152º da Independência e 85º da República. 
EMÍLIO G. MÉDICI  
Alfredo Buzaid 
Antônio Delfim Netto  
João Paulo dos Reis Velloso 
José Costa Cavalcanti  
 
Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial da União - Seção 1 de 11/06/1973 
 
 
Publicação: 

 Diário Oficial da União - Seção 1 - 11/6/1973, Página 5585 (Publicação Original). 
 Coleção de Leis do Brasil - 1973, Página 3 Vol. 3 (Publicação Original). 
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ANEXO B - LEI COMPLEMENTAR Nº 760, DE 01 DE AGOSTO DE 1994 

 

 
LEI COMPLEMENTAR Nº 760, DE 01 DE AGOSTO DE 1994 

 
Estabelece diretrizes para a Organização Regional do Estado de São Paulo. 

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei complementar: 
Artigo 1° - A Organização Regional do Estado de São Paulo terá por objetivo promover: 
I - o planejamento regional para o desenvolvimento sócio-econômico e melhoria da qualidade de 
vida; 
II - a cooperação dos diferentes níveis de governo, mediante a descentralização, articulação e 
integração de seus órgãos e entidades da administração direta e indireta atuantes na região, 
visando ao máximo aproveitamento dos recursos públicos a ela destinados; 
III - a utilização racional do território, dos recursos naturais e culturais e a proteção do meio 
ambiente, mediante o controle da implantação dos empreendimentos públicos e privados na 
região; 
IV - a integração do planejamento e da execução de funções públicas de interesse comum aos 
entre públicos atuantes na região; e 
V - a redução das desigualdades sociais e regionais. 
Parágrafo único - O Estado, mediante lei, criará um Sistema de Planejamento Regional e 
Urbano, sob a coordenação da Secretaria de Planejamento e Gestão, com as finalidades de 
incentivar a organização regional e coordenar e compatibilizar seus planos e sistemas de caráter 
regional. 
Artigo 2° - O território estadual poderá ser dividido, total ou parcialmente, mediante leis 
complementares, em unidades regionais, configurando regiões metropolitanas, aglomerações 
urbanas ou microrregiões, conforme as respectivas peculiaridades. 
Artigo 3° - Considerar-se-á região metropolitana o agrupamento de municípios limítrofes, com 
destacada expressão nacional, a exigir planejamento integrado e ação conjunta com união 
permanente de esforços para a execução das funções públicas de interesse comum, dos entes 
públicos nela atuantes, que apresente, cumulativamente, as seguintes características: 
I - elevada densidade demográfica; 
II - significativa conurbação; 
III - funções urbanas e regionais com alto grau de diversidade; e 
IV - especialização e integração sócio-econômica. 
Artigo 4° - Considerar-se-á aglomeração urbana o agrupamento de municípios limítrofes, a 
exigir planejamento integrado e a recomendar ação coordenada dos entes públicos nele atuantes, 
orientada para o exercício das funções públicas de interesse 
comum, que apresente, cumulativamente, as seguintes características: 
I - relações de integração funcional de natureza econômica-social; e 
II - urbanização contínua entre municípios ou manifesta tendência nesse sentido. 
Artigo 5° - Considerar-se-á microrregião o agrupamento de municípios limítrofes a exigir 
planejamento integrado para seu desenvolvimento e integração regional, que apresente, 
cumulativamente, características de integração funcional de natureza físico-territorial, econômico 
-social e administrativa. 



85 
 

Artigo 6° - Os projetos de lei complementar que objetivem a criação de unidades regionais ou a 
modificação de seus limites territoriais ou de sua designação deverão ser instruídos com o parecer 
da Secretaria de Planejamento e Gestão que demonstre a existência das características referidas 
nos artigos 3°, 4° e 5° desta lei complementar. 
Parágrafo único - Os projetos de lei complementar que objetivarem a divisão do território 
estadual em unidades regionais deverão ser instruídos com: 
I - certidão a que se refere o "caput" deste artigo; e 
II - resultado da audiência aos Municípios interessados. 
Artigo 7° - Poderão ser considerados de interesse comum das entidades regionais os seguintes 
campos funcionais: 
I - planejamento e uso de solo; 
II - transporte e sistema viário regionais; 
III - habitação; 
IV - saneamento básico; 
V - meio ambiente; 
VI - desenvolvimento econômico; e 
VII - atendimento social. 
§ 1° - O Planejamento dos serviços referidos no inciso II será da competência do Estado e dos 
Municípios integrantes das respectivas entidades regionais. 
§ 2° - A operação do transporte coletivo regional será feita pelo Estado, diretamente ou mediante 
concessão ou permissão. 
Artigo 8° - No desempenho das funções públicas comuns, as entidades e órgãos com atuação 
regional observarão as diretrizes do planejamento da respectiva unidade regional. 
Parágrafo único - Fica assegurada a participação paritária do conjunto dos Municípios em 
relação ao Estado na organização, articulação, coordenação e fusão das entidades e órgãos 
públicos que desempenhem as funções públicas de interesse comum na unidade regional. 
Artigo 9° - Em cada unidade regional funcionará um Conselho de Desenvolvimento, de caráter 
normativo e deliberativo, composto por um representante de cada Município que a integra e por 
representantes do Estado nos campos funcionais de interesse comum. 
§ 1° - Os representantes e seus suplentes serão designados por um período de 24 (vinte e quatro) 
meses, sendo permitida a recondução. 
§ 2° - Será assegurada a participação paritária do conjunto dos Municípios em relação ao Estado 
no Conselho de Desenvolvimento de cada região. 
Artigo 10 - Os representantes do Estado no Conselho de Desenvolvimento serão designados pelo 
Governador do Estado, a partir de indicações das Secretarias a que se vincularem as funções 
públicas de interesse comum. 
§ 1° - As indicações a que se refere o "caput" deste artigo deverão recair em servidores de 
reconhecida competência na respectiva função pública de interesse comum. 
§ 2° - Enquanto não forem especificadas as funções públicas de interesse comum pelo respectivo 
Conselho de Desenvolvimento Regional, os representantes do Estado nesse órgão serão 
designados em caráter provisório pelo Governador do Estado, aplicando-se após essa 
especificação o disposto no "caput" deste artigo. 
§ 3° - A atividade dos conselheiros será considerada serviço público relevante, devendo ser 
exercida sem prejuízo das funções próprias de seus titulares. 
§ 4° - Poderão ser designados até dois representantes, com os respectivos suplentes, para cada 
uma das funções de interesse comum. 
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Artigo 11 - Os representantes dos Municípios no Conselho de Desenvolvimento serão os 
Prefeitos ou as pessoas por eles designadas, na forma da legislação municipal, admitindo-se a 
indicação de suplentes. 
Artigo 12 - O Estado e os Municípios poderão substituir seus representantes no Conselho de 
Desenvolvimento, mediante comunicação ao colegiado, com antecedência de 30 (trinta) dias. 
Parágrafo único - Sempre que houver mudança de Chefe do Poder Executivo Estadual ou 
Municipal, a substituição poderá ser realizada de forma imediata através de comunicação ao 
colegiado. 
Artigo 13 - O Conselho de Desenvolvimento terá as seguintes atribuições: 
I - especificar os serviços públicos de interesse comum do Estado e dos Municípios na unidade 
regional, compreendidos nos campos funcionais referidos no artigo 7º desta lei complementar, 
bem como, quando for o caso, as correspondentes etapas ou fases e seus respectivos 
responsáveis; 
II - aprovar objetivos, metas e prioridades de interesse regional, compatibilizando-os com os 
objetivos do Estado e dos Municípios que o integram; 
III - aprovar os termos de referência e o subseqüente plano territorial elaborado para a respectiva 
região; 
IV - apreciar planos, programas e projetos, públicos ou privados, relativos a realização de obras, 
empreendimentos e atividades que tenham impacto regional; 
V - aprovar e encaminhar, em tempo útil, propostas regionais relativas ao plano plurianual, à lei 
de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual; 
VI - propor ao Estado e aos Municípios dele integrantes alterações tributárias com finalidades 
extrafiscais necessárias ao desenvolvimento regional; 
VII - comunicar aos órgãos ou entidades federais que atuem na unidade regional as deliberações 
acerca de planos relacionados com os serviços por eles realizados; 
VIII - elaborar seu regimento; e 
IX - deliberar sobre quaisquer matérias de impacto regional. 
§ 1º - O Conselho procurará compatibilizar suas deliberações com as diretrizes fixadas pela 
União e pelo Estado para o desenvolvimento urbano e regional. 
§ 2º - As deliberações do Conselho serão comunicadas aos Municípios integrantes da unidade 
regional e às autoridades estaduais responsáveis pelas funções públicas de interesse comum, no 
prazo de 15 (quinze) dias. 
Artigo 14 - A participação popular no Conselho de Desenvolvimento atenderá aos seguintes 
princípios: 
I - divulgação dos planos, programas, projetos e propostas com antecedência mínima de 30 
(trinta) dias; 
II - acesso aos estudos de viabilidade técnica, econômica, financeira e ambiental; 
III - possibilidade de representação por discordância e de comparecimento à reunião do Conselho 
para sustentação; e 
IV - possibilidade de solicitação de audiência pública para esclarecimentos. 
Parágrafo único - O Conselho de Desenvolvimento estabelecerá em seu regimento interno os 
procedimentos adequados a participação popular. 
Artigo 15 - O Conselho de Desenvolvimento terá um Presidente, um Vice-Presidente e uma 
Secretaria Executiva, cujas funções serão definidas no regimento. 
§ 1º - O Presidente e o Vice-Presidente do Conselho serão eleitos pelo voto secreto de seus pares. 
§ 2º - No caso de empate, proceder-se-á a nova votação, à qual concorrerão os dois mais votados 
e, persistindo o empate, serão considerados eleitos os mais idosos. 
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Artigo 16 - Para que se assegure a participação paritária do conjunto dos Municípios, com 
relação ao Estado, sempre que, no Conselho de Desenvolvimento, existir diferença de número 
entre os representantes do Estado e dos Municípios, os votos serão ponderados, de modo a que, 
no conjunto, tanto os votos do Estado como os dos Municípios correspondam, respectivamente, a 
50% (cinqüenta por cento) da votação. 
§ 1º - O Conselho só poderá deliberar com presença da maioria absoluta dos votos ponderados. 
§ 2º - A aprovação de qualquer matéria sujeita a deliberação ocorrerá pelo voto da maioria 
simples dos votos ponderados. 
§ 3º - Na hipótese de empate, far-se-á nova votação, em reuniões seguintes e sucessivas, até o 
número de três, findas as quais, persistindo o empate, a matéria será submetida a audiência 
pública, na forma do artigo 14 desta lei complementar, voltando à apreciação do Conselho, para 
nova deliberação. 
§ 4º - Permanecendo o empate, a matéria será arquivada e não poderá ser objeto de nova 
proposição no mesmo exercício, salvo se apresentada por um terço dos membros do Conselho ou 
por iniciativa popular. 
§ 5º - Para a iniciativa popular prevista no parágrafo anterior exigir-se-á a subscrição de, no 
mínimo, 0,5% (cinco décimos por cento) do eleitorado da unidade regional. 
Artigo 17 - Nas regiões metropolitanas, o Conselho de Desenvolvimento integrará entidade com 
personalidade jurídica de direito público, autonomia administrativa e financeira, que será criada 
por lei com o propósito de integrar a organização, o planejamento e a execução sem prejuízo da 
competência das entidades envolvidas das funções públicas de interesse comum. 
§ 1º - A entidade referida neste artigo terá as seguintes atribuições: 
1 - arrecadar as receitas próprias ou as que lhe sejam delegadas ou transferidas, inclusive multas e 
tarifas relativas a serviços prestados; 
2 - estabelecer metas, pianos, programas e projetos de interesse comum, bem como fiscalizar e 
avaliar sua execução; 
3 - promover a desapropriação de bens declarados de utilidade pública, quando necessário a 
realização de atividades de interesse comum; e 
4 - exercer outras atribuições que lhe sejam legalmente conferidas. 
§ 2º - Nas regiões metropolitanas, o Conselho de Desenvolvimento terá, na forma das leis 
complementares que as instituírem, as atribuições necessárias a gestão da entidade referida neste 
artigo, além das mencionadas no artigo 13 desta lei complementar. 
§ 3° - A entidade de direito público prevista neste artigo aplicam-se as disposições constantes dos 
artigos 37 e 39 da Constituição Federal. 
Artigo 18 - Nas regiões metropolitanas vinculam-se diretamente ao Conselho de 
Desenvolvimento os órgãos de direção e execução da entidade publica referida no artigo anterior, 
bem como as entidades estaduais regionais e setoriais executoras de funções públicas de interesse 
comum, no que respeita ao planejamento e as medidas para sua implementação. 
Artigo 19 - Em regiões metropolitanas, a direção executiva da entidade regional referida no 
artigo 17 desta lei complementar, será exercida por 1 (um) diretor e 2 (dois) diretores adjuntos, 
aos quais serão atribuídas funções técnicas e administrativas. 
Artigo 20 - Os planos plurianuais do Estado estabelecerão, de forma regionalizada, as diretrizes, 
objetivos e metas da Administração Estadual. 
Artigo 21 - O Estado e os Municípios integrantes da unidade regional destinarão, nos respectivos 
pianos plurianuais e orçamentos, recursos financeiros específicos para o desenvolvimento de 
funções públicas de interesse comum. 
Artigo 22 - Esta lei complementar entrará em vigor na data de sua publicação. 
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Palácio dos Bandeirantes, 1º de agosto de 1994. 
LUIZ ANTONIO FLEURY FILHO 
José Fernando da Costa Boucinhas 
Secretário de Planejamento e Gestão 
Frederico Pinto Ferreira Coelho Neto 
Secretário do Governo 
Publicada na Assessória Técnico-Legislativa, em 1º de agosto de 1994. 

LEI COMPLEMENTAR Nº 760, DE 1º DE AGOSTO DE 1994 

Estabelece diretrizes para a Organização Regional do Estado de São Paulo. 
Retificação do D.O. de 2-8-94 
 
Artigo 7° - , na 11ª linha 
Onde se lê: 
§ 1° - O Planejamento dos .... 
Leia-se: 
§ 1° - O planejamento dos .... 
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ANEXO C - LEI COMPLEMENTAR Nº 1.166, DE 09 DE JANEIRO DE 2012 

 
 
 

LEI COMPLEMENTAR Nº 1.166, DE 09 DE JANEIRO DE 2012 

Cria a região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, e dá providências correlatas. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 
Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei complementar: 

CAPÍTULO I 

Da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte 

Artigo 1º - Fica criada a Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, como unidade 
regional do território do Estado de São Paulo, nos termos do artigo 25, § 3º, da Constituição 
Federal, dos artigos 152 a 158 da Constituição Estadual e da Lei Complementar nº 760, de 1º de 
agosto de 1994. 
Artigo 2º - A Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte tem por objetivo 
promover: 
I - o planejamento regional para o desenvolvimento socioeconômico e a melhoria da qualidade de 
vida; 
II - a cooperação entre diferentes níveis de governo, mediante a descentralização, articulação e 
integração de seus órgãos e entidades da administração direta e indireta com atuação na região, 
visando ao máximo aproveitamento dos recursos públicos a ela destinados; 
III - a utilização racional do território, dos recursos naturais e a proteção do meio ambiente, dos 
bens culturais materiais e imateriais; 
IV - a integração do planejamento e da execução das funções públicas de interesse comum aos 
entes públicos atuantes na região; 
V - a redução das desigualdades regionais. 
Artigo 3º - Integram a Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte os Municípios 
de: Aparecida, Arapeí, Areias, Bananal, Caçapava, Cachoeira Paulista, Campos do Jordão, Canas, 
Caraguatatuba, Cruzeiro, Cunha, Guaratinguetá, Igaratá, Ilhabela, Jacareí, Jambeiro, Lagoinha, 
Lavrinhas, Lorena, Monteiro Lobato, Natividade da Serra, Paraibuna, Pindamonhangaba, 
Piquete, Potim, Queluz, Redenção da Serra, Roseira, Santa Branca, Santo Antonio do Pinhal, São 
Bento do Sapucaí, São José do Barreiro, São José dos Campos, São Luiz do Paraitinga, São 
Sebastião, Silveiras, Taubaté, Tremembé e Ubatuba. 
Parágrafo único - Integrarão a Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte os 
Municípios que vierem a ser criados em decorrência de desmembramento, incorporação ou fusão 
dos Municípios a que se refere o “caput” deste artigo. 
Artigo 4º - Os Municípios da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte serão 
agrupados na seguinte conformidade: 
I - Sub-região 1: Caçapava, Igaratá, Jacareí, Jambeiro, Monteiro Lobato, Paraibuna, Santa Branca 
e São José dos Campos; 
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II - Sub-região 2: Campos do Jordão, Lagoinha, Natividade da Serra, Pindamonhagaba, 
Redenção da Serra, Santo Antônio do Pinhal, São Bento do Sapucaí, São Luis do Paraitinga, 
Taubaté e Tremembé; 
III - Sub-região 3: Aparecida, Cachoeira Paulista, Canas, Cunha, Guaratinguetá, Lorena, Piquete, 
Potim e Roseira; 
IV - Sub-região 4: Arapeí, Areias, Bananal, Cruzeiro, Lavrinhas, Queluz, São José do Barreiro e 
Silveiras; 
V - Sub-região 5: Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba. 
Parágrafo único - Caberá ao Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte, instituído pelo artigo 5º desta lei complementar, estabelecer em 
Regimento próprio as normas relativas ao processo de organização e funcionamento das sub-
regiões a que se refere este artigo. 

CAPÍTULO II 

Dos Conselhos e das Câmaras Temáticas 

Seção I 

Do Conselho de Desenvolvimento 

Artigo 5º - Fica criado o Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte, de caráter normativo e deliberativo, a ser organizado na forma 
estabelecida por esta lei complementar, pelo artigo 154 da Constituição do Estado e pelos artigos 
9º a 16 da Lei Complementar nº 760, de 1º de agosto de 1994. 
§ 1º - O Conselho de Desenvolvimento integrará a entidade autárquica a que se refere o artigo 17 
desta lei complementar. 
§ 2º - As deliberações do Conselho de Desenvolvimento serão compatibilizadas com as diretrizes 
fixadas pela União e pelo Estado para o desenvolvimento da Região 
Artigo 6º - O Conselho de Desenvolvimento terá as seguintes atribuições, além daquelas fixadas 
no artigo 13 da Lei Complementar nº 760, de 1º de agosto de 1994: 
I - deliberar sobre planos, projetos, programas, serviços e obras a serem realizados com recursos 
financeiros do Fundo de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale da Paraíba e Litoral 
Norte, a que se refere o artigo 21 desta lei complementar; 
II - estabelecer indicadores de desempenho, metas e prazos a serem atingidos para o bom 
exercício de suas funções; 
III - outras atribuições de interesse comum que lhe forem outorgadas por lei. 
§ 1º - Os planos plurianuais do Estado estabelecerão, de forma regionalizada, as diretrizes, 
objetivos e metas da administração estadual. 
§ 2º - O Estado e os Municípios destinarão recursos financeiros específicos, nos respectivos 
planos plurianuais e orçamentos, para o desenvolvimento de funções públicas de interesse 
comum, observado o disposto no artigo 174 da Constituição do Estado. 
§ 3º - Qualquer cidadão ou entidade legalmente constituída poderá apresentar proposta ao 
Conselho de Desenvolvimento, que deliberará no prazo previsto no Regimento Interno e em 
conformidade com o disposto no artigo 13 desta lei complementar. 
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Artigo 7º - O Conselho de Desenvolvimento será composto pelo Prefeito de cada Município 
integrante da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, ou por pessoa por ele 
designada, por representantes do Estado, ou seus respectivos suplentes, vinculados aos campos 
funcionais de interesse comum e por 2 (dois) representantes do Poder Legislativo Estadual, 
dotados de reconhecida capacidade técnica e administrativa, indicados pela Mesa Diretora da 
Assembleia Legislativa. 
§ 1º - Os representantes do Estado no Conselho de Desenvolvimento e seus respectivos suplentes 
serão designados por ato do Chefe do Poder Executivo, a partir das indicações das Secretarias a 
que se vincularem as funções públicas de interesse comum. 
§ 2º - Os representantes e seus suplentes serão designados por um período de 24 (vinte e quatro) 
meses, permitida a recondução. 
§ 3º - Os membros do Conselho de Desenvolvimento poderão ser substituídos, mediante 
comunicação ao Colegiado, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 
§ 4º - Os membros do Poder Legislativo Estadual serão indicados no prazo de 90 (noventa) dias 
contados da data da instalação do Conselho ou da data da vacância, observadas as disposições 
pertinentes do Regimento Interno. 
§ 5º - As reuniões do Conselho de Desenvolvimento serão públicas. 
Artigo 8º - O Conselho de Desenvolvimento terá 1 (um) Presidente, 1 (um) Vice-Presidente e 1 
(uma) Secretaria 
Executiva, cujas funções e atribuições serão definidas em Regimento próprio. 
§ 1º - O Presidente e o Vice-Presidente serão eleitos pelo voto secreto de seus pares, para 
mandato de 1 (um) ano, permitida a recondução. 
§ 2º - Em caso de empate, proceder-se-á a nova votação, à qual concorrerão os 2 (dois) mais 
votados, e, persistindo o empate, serão considerados eleitos os mais idosos. 
§ 3º - A Secretaria Executiva será exercida pela entidade autárquica a que se refere o artigo 17 
desta lei complementar. 
Artigo 9º - É garantida, no Conselho de Desenvolvimento, a participação paritária do conjunto de 
Municípios em relação ao Estado. 
Parágrafo único - Para que se assegure a participação paritária a que se refere este artigo, 
sempre que existir diferença de número entre os representantes do Estado e dos Municípios, os 
votos serão ponderados, de modo que, no conjunto, tanto os votos do Estado, como os dos 
Municípios, correspondam, respectivamente, a 50% (cinquenta por cento) da votação. 
Artigo 10 - O Conselho de Desenvolvimento só poderá deliberar com a presença da maioria 
absoluta dos votos ponderados. 
§ 1º - A aprovação de qualquer matéria sujeita a deliberação ocorrerá pelo voto da maioria 
simples dos votos ponderados. 
§ 2º - Na hipótese de empate, far-se-á nova votação, em reuniões seguintes e sucessivas, até o 
número de 3 (três), findas as quais, persistindo o empate, a matéria será submetida a audiência 
pública, voltando à apreciação do Conselho de Desenvolvimento para nova deliberação. 
§ 3º - Persistindo o empate, a matéria será arquivada, não podendo ser objeto de nova proposição 
no mesmo exercício, salvo se apresentada por 1/3 (um terço) dos membros do Conselho de 
Desenvolvimento ou por iniciativa popular, subscrita, no mínimo, por 0,5 % (meio por cento) do 
eleitorado da Região. 
§ 4º - O Conselho de Desenvolvimento promoverá a publicação de suas deliberações na Imprensa 
Oficial do Estado. 
§ 5º - As reuniões do Conselho de Desenvolvimento poderão ocorrer em qualquer dos 
Municípios que compõem a Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte e nos 
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termos do disposto em seu Regimento Interno. 
§ 6º - O Conselho de Desenvolvimento disporá em sítio próprio da rede mundial de 
computadores informações atualizadas de suas deliberações, reuniões, inclusive do Conselho 
Consultivo, bem como informações de interesse regional. 
Artigo 11 - O Conselho de Desenvolvimento convocará, ordinariamente, a cada 6 (seis) meses, 
audiências públicas destinadas à exposição de suas deliberações referentes aos estudos e planos 
em andamento e à utilização dos recursos do Fundo de Desenvolvimento da Região 
Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, a que se refere o artigo 21 desta lei 
complementar. 
Parágrafo único - O Conselho de Desenvolvimento realizará, sempre que deliberado por seus 
pares, audiências públicas para exposição e debate de estudos, políticas, planos, programas e 
projetos relacionados às funções públicas de interesse comum da Região Metropolitana do Vale 
da Paraíba e Litoral Norte. 
Artigo 12 - O Conselho de Desenvolvimento especificará as funções públicas de interesse 
comum ao Estado e aos Municípios da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, 
dentre os seguintes campos funcionais: 
I - planejamento e uso do solo; 
II - transporte e sistema viário regional; 
III - habitação; 
IV - saneamento ambiental; 
V - meio ambiente; 
VI - desenvolvimento econômico; 
VII - atendimento social; 
VIII - esportes, lazer e cultura; 
IX - turismo; 
X - agricultura e agronegócio. 
§ 1º - O planejamento do serviço previsto no inciso II deste artigo será de competência do Estado 
e dos Municípios integrantes da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. 
§ 2º - A operação de transportes coletivos de caráter regional será realizada pelo Estado, 
diretamente ou mediante concessão ou permissão, observadas as normas de licitação, ou por meio 
de consórcio público, nos termos da Lei federal nº 11.107, de 6 de abril de 2005. 
§ 3º - Para os efeitos desta lei complementar, os campos funcionais indicados nos incisos V, VI e 
VII deste artigo compreenderão as funções de saúde, educação, planejamento integrado da 
segurança pública, recursos hídricos, defesa civil e serviços públicos em regime de concessão ou 
prestados diretamente pelo Poder Público, sem prejuízo de outras funções a serem especificadas 
pelo Conselho de Desenvolvimento. 
Artigo 13 - É assegurada, nos termos do § 2º do artigo 154 da Constituição Estadual e do artigo 
14 da Lei Complementar nº 760, de 1º de agosto de 1994, a participação popular no processo de 
planejamento e tomada de decisões, bem como na fiscalização da realização de serviços ou 
funções públicas de caráter regional. 
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Seção II 

Do Conselho Consultivo 

Artigo 14 - O Conselho de Desenvolvimento estabelecerá, em seu Regimento, regras sobre a 
criação e funcionamento do Conselho de Consultivo da Região Metropolitana do Vale do Paraíba 
e Litoral Norte, a ser composto por representantes: 
I - da sociedade civil; 
II - do Poder Legislativo dos Municípios que integram a Região Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte; 
III - do Poder Executivo Municipal; 
IV - do Poder Executivo Estadual. 
§ 1º - O Conselho Consultivo poderá ser criado em cada sub-região da Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba e 
Litoral Norte. 
§ 2º - O Conselho de Desenvolvimento disciplinará, em seu Regimento, o processo de escolha 
dos representantes dos organismos indicados nos incisos I e III deste artigo, que deverão ser 
escolhidos por seus pares e ter domicílio eleitoral em sua base geográfica. 
§ 3º - O Poder Executivo Estadual será representado pela Secretaria de Desenvolvimento 
Metropolitano. 
Artigo 15 - Cabe ao Conselho Consultivo: 
I - elaborar propostas representativas da sociedade civil, do Poder Executivo Estadual e do Poder 
Executivo Municipal dos Municípios que integram a Região Metropolitana do Vale do Paraíba e 
Litoral Norte, a serem submetidas à deliberação do Conselho de Desenvolvimento; 
II - propor ao Conselho de Desenvolvimento a constituição de Câmaras Temáticas e de Câmaras 
Temáticas Especiais, observado o disposto no artigo 16 desta lei complementar; 
III - opinar sobre questões de interesse da respectiva sub-região. 
Parágrafo único - Qualquer cidadão ou entidade legalmente constituída poderá apresentar 
proposta, sugestão ou pedido de informações ao Conselho Consultivo, que, nos termos e prazos 
previstos no Regimento Interno, analisará e dará os devidos encaminhamentos, e, se for o caso, se 
a maioria dos seus membros presentes aprovar, encaminhará ao Conselho de Desenvolvimento 
para apreciação e deliberação. 

Seção III 

Das Câmaras Temáticas 

Artigo 16 - O Conselho de Desenvolvimento poderá constituir Câmaras Temáticas, para as 
funções públicas de interesse comum, e Câmaras Temáticas Especiais, voltadas a um programa, 
projeto ou atividade específica, como subfunção entre as funções públicas definidas pelo 
Colegiado. 
Parágrafo único - O Regimento Interno do Conselho de Desenvolvimento disciplinará o 
funcionamento das Câmaras Temáticas e das Câmaras Temáticas Especiais. 
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CAPÍTULO III 

Da Entidade Autárquica 

Artigo 17 - Fica o Poder Executivo autorizado a criar, mediante lei complementar, entidade 
autárquica de caráter territorial, com o fim de integrar a organização, o planejamento e a 
execução das funções públicas de interesse comum da Região Metropolitana do Vale do Paraíba 
e Litoral Norte, sem prejuízo das competências de outras entidades envolvidas, em conformidade 
com o disposto no artigo 17, “caput”, da Lei Complementar nº 760, de 1º de agosto de 1994. 
§ 1º - A autarquia, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano, gozará de 
autonomia administrativa e financeira, e terá sede e foro no Município de São José dos Campos. 
§ 2º - Caberá à autarquia: 
1 - arrecadar as receitas próprias ou as que lhe sejam delegadas ou transferidas, inclusive multas e 
tarifas relativas a serviços prestados; 
2 - elaborar planos, programas e projetos de interesse comum e estratégico, estabelecendo 
objetivos e metas, bem como fiscalizar e avaliar sua execução; 
3 - promover a desapropriação de bens declarados de utilidade pública, quando necessários à 
realização de atividades de interesse comum; 
4 - exercer outras atribuições que lhe sejam conferidas por lei. 
Artigo 18 - A autarquia será dotada de estruturas técnicas e administrativas de dimensões 
adequadas para as suas atribuições, podendo descentralizar suas obras e serviços, respeitados os 
limites legais. 
Artigo 19 - A autonomia de gestão administrativa, financeira e patrimonial, que caracteriza o 
regime especial da autarquia, consiste na capacidade de: 
I - em relação à gestão administrativa, conduzir, de acordo com as atribuições legais, os assuntos 
referentes a pessoal, organização dos serviços e controle interno; 
II - em relação à gestão financeira e patrimonial, elaborar e executar o orçamento, gerir a receita 
e os recursos adicionais, administrar os bens móveis e imóveis e celebrar convênios e contratos. 
Artigo 20 - A autarquia terá como estrutura básica um Conselho de Administração, cujas funções 
serão exercidas pelo Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Paraíba 
e Litoral Norte, nos termos do § 2º do artigo 17 da Lei Complementar nº 760, de 1º de agosto de 
1994, e uma Diretoria Executiva. 
Parágrafo único - A direção executiva da autarquia será exercida por 1 (um) Diretor 
Superintendente e 2 (dois) Diretores Adjuntos, aos quais serão atribuídas funções técnicas e 
administrativas. 

CAPÍTULO IV 

Do Fundo de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte 

Artigo 21 - Fica o Poder Executivo autorizado a instituir o Fundo de Desenvolvimento da Região 
Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, vinculado à entidade autárquica a que se refere 
o artigo 17 desta lei complementar, que se regerá pelas normas do Decreto-lei Complementar nº 
18, de 17 de abril de 1970. 

http://www.al.sp.gov.br/norma?id=47816�
http://www.al.sp.gov.br/norma?id=47816�
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§ 1º - O Fundo terá a finalidade de dar suporte financeiro ao planejamento integrado e às ações 
conjuntas dele decorrentes, no que se refere às funções públicas de interesse comum entre o 
Estado e os Municípios metropolitanos. 
§ 2º - A aplicação dos recursos do Fundo será supervisionada por um Conselho de Orientação, 
composto por 6 (seis) membros, na seguinte conformidade 
1 - 4 (quatro) do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e 
Litoral Norte, sendo no mínimo 2 (dois) representantes dos Municípios; 
2 - 2 (dois) Diretores da autarquia a que se refere o artigo 17 desta lei complementar. 
§ 3º - O Fundo será administrado, quanto ao aspecto financeiro, por instituição financeira oficial 
do Estado. 
Artigo 22 - São objetivos do Fundo de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte: 
I - financiar e investir em planos, projetos, programas, serviços e obras de interesse da Região 
Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte; 
II - contribuir com recursos técnicos e financeiros para: 
a) melhoria da qualidade de vida e o desenvolvimento socioeconômico da Região; 
b) a elaboração de estudos, pesquisas e projetos, objetivando a melhoria dos serviços públicos 
municipais considerados de interesse comum; 
c) redução das desigualdades sociais da Região. 
Parágrafo único - Os recursos do Fundo de Desenvolvimento deverão ser aplicados de acordo 
com as 
deliberações do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e 
Litoral Norte, a que se refere o artigo 6º desta lei complementar. 
Artigo 23 - Constituem recursos do Fundo de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte: 
I - do Estado e dos Municípios da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, 
destinados por disposição legal; 
II - transferências da União, destinadas à execução de planos, programas e projetos de interesse 
da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte; 
III - empréstimos internos e externos e recursos provenientes da ajuda e cooperação internacional 
e de acordos intergovernamentais; 
IV - retorno das operações de crédito, contratadas com órgãos e entidades da administração direta 
e indireta do Estado e dos Municípios da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte e de concessionárias de serviços públicos; 
V - produto das operações de crédito e rendas provenientes da aplicação de seus recursos; 
VI - receitas resultantes de aplicação de multas legalmente vinculadas ao Fundo, que deverão ser 
destinadas à execução de serviços e obras de interesse comum; 
VII - recursos decorrentes do rateio de custos referentes à execução de serviços e obras, 
considerados de interesse comum; 
VIII - doações de pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, nacionais, estrangeiras ou 
multinacionais; 
IX - outros recursos eventuais. 
Parágrafo único - A contribuição do conjunto dos Municípios da Região Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte, para os recursos do Fundo de Desenvolvimento, conforme 
estabelecido no inciso I deste artigo, poderá contemplar, entre outros critérios, a arrecadação da 
receita “per capita” de cada Município. 
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CAPÍTULO V 

Das Disposições Gerais 

Artigo 24 - Os Municípios e o Estado deverão compatibilizar, no que couber, seus planos, 
programas e projetos com as diretrizes metropolitanas estabelecidas em lei ou fixadas pelo 
Conselho de Desenvolvimento. 
Artigo 25 - Para atender às despesas resultantes da aplicação desta lei complementar, fica o 
Poder Executivo autorizado a: 
I - abrir crédito especial até o limite de R$ 100,00 (cem reais), na Secretaria de Desenvolvimento 
Metropolitano; 
II - proceder à incorporação, no orçamento vigente, das classificações orçamentárias incluídas 
pelos créditos autorizados no inciso I deste artigo, promovendo, se necessário, a abertura de 
créditos adicionais suplementares. 
Parágrafo único - Os valores dos créditos adicionais a que se refere este artigo serão cobertos na 
forma prevista no § 1º do artigo 43 da Lei federal nº 4.320, de 17 de março de 1964. 
Artigo 26 - As atribuições do Conselho de Orientação do Fundo de Desenvolvimento da Região 
Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte serão definidas em Regimento. 
Artigo 27 - Esta lei complementar e suas Disposições Transitórias entram em vigor na data de 
sua publicação. 

CAPÍTULO VI 

Das Disposições Transitórias 

Artigo 1º - O Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Paraíba será 
instalado no prazo de 90 (noventa) dias contados a partir da publicação desta lei complementar e 
seu Regimento provisório deverá ser elaborado no prazo de 30 (trinta) dias após a sua instalação. 
Artigo 2º - Os membros do Conselho de Orientação do Fundo de Desenvolvimento da Região 
Metropolitana do Vale da Paraíba e Litoral Norte serão indicados em até 30 (trinta) dias contados 
da data da constituição do Fundo de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte. 
Artigo 3º - Enquanto o Conselho de Desenvolvimento não especificar as funções públicas de 
interesse comum, prevalecerão as compreendidas nos seguintes campos funcionais: 
I - planejamento e uso do solo; 
II - transporte e sistema viário regional; 
III - habitação; 
IV - saneamento ambiental; 
V - meio ambiente; 
VI - desenvolvimento econômico; 
VII - atendimento social; 
VIII - esportes, lazer e cultura; 
IX - turismo; 
X - agricultura e agronegócio 
Artigo 4º - Enquanto não for criada a entidade autárquica a que se refere o artigo 17 desta lei 
complementar: 
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I - caberá ao Secretário de Desenvolvimento Metropolitano indicar 2 (dois) membros do 
Conselho de Orientação do Fundo de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte, devendo os demais ser escolhidos, em votação, pelo Conselho de 
Desenvolvimento; 
II - a Secretaria Executiva do Conselho de Desenvolvimento será exercida, temporariamente, por 
entidade estadual de caráter metropolitano, indicada por decreto. 
Palácio dos Bandeirantes, 9 de janeiro de 2012. 
GERALDO ALCKMIN 
Edson Aparecido dos Santos 
Secretário do Desenvolvimento Metropolitano 
Andrea Sandro Calabi 
Secretário da Fazenda 
Júlio Francisco Semeghini Neto 
Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Regional 
Sidney Estanislau Beraldo 
Secretário-Chefe da Casa Civil 
Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 9 de janeiro de 2012. 
 


	Universidade do Vale do Paraíba
	Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento
	JOSIANE REGINA DE ABREU
	REGIÃO METROPOLITANA: DESAFIO DA GESTÃO REGIONAL. UM ESTUDO DE CASO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO PARAÍBA E LITORAL NORTE-SP
	São José dos Campos, SP
	2015
	JOSIANE REGINA DE ABREU
	REGIÃO METROPOLITANA: DESAFIO DA GESTÃO REGIONAL. UM ESTUDO DE CASO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO PARAÍBA E LITORAL NORTE-SP
	Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional como parte dos requisitos para obtenção do título de Mestre em Planejamento Urbano e Regional.
	Orientador: Prof. Dr. Emmanuel Antonio dos Santos (in memorian)
	Coorientadora: Profa. Dra. Sandra Maria Fonseca da Costa      
	São José dos Campos, SP
	2015
	REGIÃO METROPOLITANA: DESAFIO DA GESTÃO REGIONAL. UM ESTUDO DE CASO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO PARAÍBA E LITORAL NORTE-SP
	Epígrafe
	[...] cada lugar atribui a cada elemento constituinte do espaço um valor particular. Em um mesmo lugar, cada elemento está sempre variando de valor, porque, de uma forma ou de outra, cada elemento do espaço – homens, firmas, instituições, meio – entra em relação com os demais, e essas relações são em grande parte ditadas pelas condições do lugar. Sua evolução conjunta num lugar ganha, destarte, características próprias ainda subordinadas ao movimento do todo, isto é, do conjunto dos lugares.  Milton Santos
	Dedico esse trabalho a todos que ajudaram, direta ou indiretamente, na sua conclusão. A todos que deixaram um pouco de si e levaram um pouco desta pesquisa. Em verso e prosa agradeço aos meus irmãos: Magno, Rogério, Magaly, Marcelo, Antônio e Ramon, motivos de inspiração e força. Companheiros de conquistas e dificuldades, por compartilhar de alegrias e tristezas: juntos somos mais fortes, vocês são minha coragem e força nesta caminhada. 
	A todos meus professores e colegas do curso de Mestrado em Planejamento Urbano Regional.
	AGRADECIMENTOS
	São inúmeros agradecimentos a pessoas que me fortaleceram na fundamentação e estimularam para a conclusão deste trabalho. 
	À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), pela contribuição com uma Bolsa de Estudo, cujos recursos tornaram possível a elaboração desta pesquisa.
	À Universidade do Vale do Paraíba- UNIVAP, que cedeu o espaço e toda a infraestrutura.
	Ao Prof. Dr. Emmanuel Antonio dos Santos (in memoriam), um ser humano iluminado e inspirador, que trilha e cria novas paisagens. Em suas aulas sempre foi capaz de emocionar e sensibilizar com todo seu teor poético, compartilhou seu conhecimento incentivando a pesquisa como contribuição para o avanço de uma sociedade mais justa. Que seu Espírito inspirador esteja sempre presente nesta Instituição, intuindo a todos no mesmo propósito.
	À Profª Drª Sandra Maria Fonseca da Costa, coorientadora, sempre atenciosa e disposta a me ajudar e a todos. Acolheu-me como orientanda após tantos percalços. Exemplo de dedicação, trabalho, ética e perseverança, um modelo a seguir.
	À Rubia Gravito e sua competente equipe, dedicada bibliotecária da Univap, que sempre, de forma criteriosa, contribuiu na descoberta das referências.
	À Profa Msc.Viviana Mendes Lima, pela sua incansável dedicação ao Laboratório de Estudos da Cidades do IP&D e por me auxiliar para conclusão dessa pesquisa. 
	Ao Prof Dr. Mario Valério, sempre disposto a contribuir com seus conhecimentos, compartilhando suas experiências profissionais de forma afetuosa e colaborativa.
	A todos os amigos e colegas, que sempre estiveram ao meu lado, com indicações, referências, e por compartilharem momentos difíceis e alegres de suas vivências na vereda da pesquisa.
	. 
	RESUMO
	Após o ano 2000, com a criação do Ministério das Cidades, a gestão metropolitana tem sido retomada em discussões numa dialética entre o local e regional. A criação de uma Região Metropolitana (RM) tem como uma das finalidades o planejamento integrado para o desenvolvimento econômico e social dos municípios que a compõem, visando a gestão regional. Para melhor compreender o processo de criação de uma RM é necessário identificar os arranjos políticos e econômicos onde se inserem esses municípios, quais atores serão contemplados, e qual é o interesse do Estado em facilitar o processo de criação. Nesse sentido, a presente pesquisa tem como objetivo apresentar o processo metropolitano como instrumento de gestão regional, utilizando a Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, localizada no estado de São Paulo, como objeto empírico. Para melhor compreender e fundamentar o estudo faz-se necessária uma apresentação conceitual e histórica de região metropolitana no Brasil, apresentando as premissas de natureza jurídica e as características legais desse instrumento, que permite aos estados brasileiros instituir como estrutura administrativa estadual a região metropolitana. A RMVPLN, constituída por 39 municípios, possui diferentes características socioeconômicas, além de ter um contexto histórico que possibilita compreender suas diferenças e similitudes, o que aponta para um agregamento de municípios que se aproximam em função do processo histórico e econômico. Esse agregamento pode fortalecer a divisão da RM em sub-regiões de gestão. 
	Palavras-chave: Região Metropolitana, Gestão Metropolitana, Vale do Paraíba, Gestão Regional.
	ABSTRACT
	METROPOLITAN REGION AND REGIONAL MANAGEMENT CHALLENGES: The PVNCMR case study
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	1.4 JUSTIFICATIVA
	1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO

	Os temas referentes à organização do território, ao planejamento regional e à gestão metropolitana têm gerado debate no meio acadêmico, nos governos, e entre organizações empresariais e a população no Brasil e no mundo. Esse debate está relacionado principalmente à necessidade de se estabelecer uma agenda de discussões que inclua a compreensão do espaço regional de forma holística, com as questões socioeconômicas, tecnológicas e ambientais, entre outras. 
	Ao estudar os problemas que envolvem a desigualdade social, o inchaço nas grandes cidades, a falta de moradia, o saneamento básico precário e o aumento da cidade ilegal, elementos importantes que devem nortear as políticas públicas (MARICATO, 2012), esse olhar não seria local ou municipal, e sim regional. 
	Para Santos (1988), em um estudo regional se deve buscar detalhar sua composição enquanto organização social, política, econômica e cultural, abordando fatos concretos, para reconhecer como a área se insere na ordem econômica internacional, levando em conta o preexistente e o novo, para captar o elenco de causas e consequências do fenômeno. Para reduzir ou na ânsia de minimizar essas questões, tanto por interesses bilaterais, público e privado, o Estado-membro utiliza a gestão metropolitana como uma forma de administração regional. 
	Diante desse arcabouço teórico, com discussões e reflexões tão antagônicas, vem a pergunta: por que os Estados-membros continuam instituindo regiões metropolitanas sem um estudo que identifique, de forma mais objetiva, as diferenças regionais, as necessidades inter e intrarregionais, ou mesmo a efetividade da criação dessas unidades administrativas?    
	Muitas vezes identificam-se apenas interesses, sem intenção de minimizar essas questões nem tampouco reduzir as diferenças regionais ou melhorar a gestão pública. São interesses particulares de grupos e setores que serão beneficiados com acordos intraurbano (MARICATO, 2006).
	No Brasil, há diferentes propostas de estrutura política-administrativa estadual: as regiões metropolitanas (RM), as aglomerações urbanas e as microrregiões. Utilizada como um dos instrumentos de gestão regional, a região metropolitana, entre outras funções, tem como objetivo o planejamento integrado para o desenvolvimento econômico e social dos municípios que a compõem (SERRANO, 2009). 
	No processo de proposição e criação de uma região metropolitana há uma série de considerações pertinentes, tais como: o contexto político no país e no mundo; os atores (público/privado) e seus interesses; e os arranjos urbano-regionais que serão articulados para a produção do espaço.
	Essa articulação se dá pela acumulação do capital econômico (produção do capital) e tecnológico; dominação política (político partidário); realização da vida; ou funcional, com o objetivo de justificar a criação da região metropolitana como um benefício para o conjunto de municípios contemplados. Todo esse conjunto de ações deve ser definido com a participação das chamadas ações democráticas, participação do Estado e sociedade e seus representantes (MARICATO, 2012). 
	Para compreender esse processo é necessário identificar quais arranjos estão inseridos, quais atores serão contemplados após a criação da região metropolitana e qual o interesse do Estado em contribuir para que seja possível sua criação, uma vez que somente uma legislação estadual pode instituí-la, direito que conferido pela Constituição Federal de 1988 (SERRANO, 2009). 
	Segundo Maricato (1996), a principal dificuldade enfrentada pelas metrópoles é o aumento da segregação e pobreza e, como consequências, o aumento da violência, a dificuldade de mobilidade, transportes públicos deficientes e aumento das periferias (cidade informal), que crescem mais do que os bairros de alta renda (IBGE). 
	Sem dúvida, ao se criar uma RM não se cria uma metrópole, mas a proposta é administrar os problemas de um conjunto de municípios que adquirem força de uma metrópole. Como administrar de forma equitativa, sem criar benefícios aos municípios mais privilegiados economicamente e atender aos mais necessitados? 
	É possível ter uma gestão regional que atinja os objetivos propostos quando se institui uma RM, embora acarrete problemas socioeconômicos. Para Klink et al. (2010), é possível o modelo de gestão regional, desde que um estudo das características das unidades municipais seja apresentado. 
	Segundo os autores, a causa de eficiência da gestão regional em São Paulo, no ABC, por exemplo, foi a construção de uma identidade regional de base social e cultural com o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, projeto liderado pelo então prefeito de Santo André, Celso Daniel, que identificou a necessidade dessa unidade territorial (ABRUCIO et al., 2010). 
	Para Serrano (2009), o argumento legal/institucional que o Estado utiliza para uma conceituação jurídica é que essa divisão administrativa é indicada como uma das maneiras de o Estado-membro concentrar e gerir a prestação de serviços públicos comuns a uma região determinada. Embora o Estado adote esse modelo de gestão regional, existe controvérsias quanto aos problemas de ordem socioeconômica que agravam as desigualdades inter e intrarregionais. 
	Diante desses problemas, esta pesquisa traz uma reflexão sobre a criação da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte do estado de São Paulo, procurando identificar em qual contexto foi constituída e quais as análises apresentadas para justificar sua criação. 
	A partir desses aspectos, nesta pesquisa levantaram-se algumas perguntas: há diferenças entre os municípios que compõem a RMVPLN? Esses problemas estão sendo discutidos em nível de governança da RMVPLN? Quais as condições para que a gestão regional seja um instrumento aplicado de forma equânime?    
	Há desigualdades inter e intrarregionais que vão desde o tamanho da população, a população empregada e o setor de atividade produtiva, até o PIB, valor adicionado, população alfabetizada a partir dos 15 anos e número de leitos em hospitais. 
	O movimento pendular também se apresenta como fator de destaque dentro da RMVPLN, refletindo a mobilidade intrarregional e a necessidade de deslocamento pela falta de oportunidade no município de domicílio do munícipe que se movimenta. 
	Quanto à governança regional, ainda está em fase de construção. O Conselho de Desenvolvimento foi instituído, mas sem ações relevantes para que sejam postos em prática projetos e ações que possam contribuir para minimizar as desigualdades ou mesmo levantar de forma mais objetiva dados relevantes para essas ações. 
	Produzir uma reflexão sobre o processo de criação da Região Metropolitana Vale do Paraíba e Litoral Norte e investigar as características dos municípios que a compõem, identificando a homogenia (similitude) e heterogenia, bem como analisar a atuação dos principais atores na dinâmica da produção desse espaço regional.
	 Compreender a formação da Região do Vale do Paraíba e Litoral Norte.
	 Analisar as características socioeconômicas dos municípios que compõem a RMVPLN.
	 Identificar as condições da governança regional como um instrumento de gestão equânime. 
	A contemporaneidade do tema gestão regional, mediante a constituição de novas regiões metropolitanas, traz para dentro das universidades, que discutem esse assunto, a necessidade de exploração de forma mais técnica das questões do crescimento das cidades, do processo de urbanização e das consequências desse crescimento em um novo processo de metropolização.
	Iniciada nos anos 1970, após a institucionalização das RMs pela União como instrumento de controle, o tema inicia uma retomada em 1988 com a nova Constituição, que transfere ao Estado o poder de instituir uma RM. A partir da década de 2000 muitos estudiosos colocaram em pauta a gestão regional e os instrumentos que estão sendo utilizados pelo Governo para adequar a gestão regional, considerando as diferenças inter e intrarregionais.
	A criação da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, do estado de São Paulo, como objeto empírico deste estudo não tem a pretensão de identificar se o processo foi adequado ou não, e sim fazer uma reflexão sobre a instituição desse modelo de gestão para 39 municípios que apresentam diferenças e características distintas.
	Pretende-se, com a análise dos dados coletados, identificar o caminho que segue essa nova região metropolitana brasileira, e assim contribuir, de certa forma, com a discussão sobre essa forma de gestão do espaço regional.
	Este trabalho está organizado em cinco seções. A primeira é a introdução, que traz o problema, a hipótese, os objetivos, e a estrutura da pesquisa. A segunda seção apresenta a revisão de literatura, que faz uma abordagem conceitual, legal, constitucional/institucional de região e aglomerado urbano, microrregião e região metropolitana; e uma síntese conceitual de gestão metropolitana e governança metropolitana.
	A terceira seção descreve a metodologia. O estudo foi desenvolvido a partir de pesquisa bibliográfica, com consulta em material impresso e disponibilizado na Internet sobre os conceitos de região, regionalização, região metropolitana, questões legais e institucionais.  Foram também utilizados dados da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE), de população residente, saúde, educação, PIB e valor adicionado do período de 2000 a 2010.
	A quarta seção apresenta os resultados e a discussão, situando a Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, sua localização, características, processo de criação, e dados obtidos em fontes secundárias que propiciaram a análise do contexto dessa Região no sentido de compreender o que são os seus municípios, seus elementos agregadores, e suas sub-regiões.
	A quinta e última seção contempla as considerações finais.
	2 REVISÃO DE LITERATURA
	2.1 ESPAÇO, REGIÃO E REGIONALISMO: CONCEITOS IMPORTANTES PARA COMPREENDER A REGIÃO METROPOLITANA
	2.2 DA METRÓPOLE À REGIÃO METROPOLITANA
	2.3 CONCEITOS DE REGIÃO METROPOLITANA
	2.4 REGIÕES METROPOLITANAS DO BRASIL
	2.5 Gestão e Governança das Regiões Metropolitanas

	Como fundamentação teórica foi construída uma análise histórica conceitual de espaço, região e região metropolitana, compreendendo o conceito jurídico e o regime constitucional do processo metropolitano. Buscou-se identificar quais as implicações na gestão local com uma perspectiva regional e uma análise do contexto metropolitano vista por pesquisadores. 
	Segundo Ermínia Maricato (2006), apesar de sua importância econômica, política, social, demográfica, cultural, territorial e ambiental, há nas metrópoles brasileiras uma significativa falta de governo, evidenciada pelas incipientes iniciativas de cooperação administrativa intermunicipal e federativa como consequência para essas regiões, e reflexões para as questões quanto ao aumento das desigualdades regionais inter e intraurbanas. 
	Este estudo está amparado em Jeroen Klink e David Harvey para entendimento de diversos conceitos, fundamentais durante toda a pesquisa, sobretudo no processo de análise e comparativo com a criação da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte (RMVPLN).
	Uma questão relevante para o desenvolvimento deste estudo é conceituar região. Compreender o seu significado é imprescindível para estudo de planejamento regional, não somente para entendimento e definição de um espaço do território, mas para entender como o estado-membro define esse território para instituir um instrumento de gestão regional. 
	Agrega-se ao conceito de região a concepção de regionalização e regionalismo, que se tornam relevantes quando se pensa em gestão regional. Para que se possa compreender as características e diferenças regionais na RMVPLN é necessário compreender a região como espaço onde se instala e se desenvolve a sociedade. 
	Considerar o espaço como uma instância da sociedade, econômica e cultural-ideológica, significa que como instância ele contém e é contido pelas demais instâncias, assim como cada uma delas o contém e é por ele contida (SANTOS, 1997).     
	O espaço é lugar onde os atores desenvolvem sua produção e atividades de acordo com cada especificidade, para tanto é necessário compreender quais são os atores e suas respectivas produções. 
	Para Milton Santos (1988), o território a cada momento foi se organizando de maneira diversa. Muitas reorganizações do espaço se deram e continuam acontecendo, atendendo aos reclamos da produção da qual é arcabouço. Merece destaque especial as transformações ocorridas a partir de meados do século XIX, que representam muito mais do que uma simples mudança. No processo de escala mundial tem resultados distintos, particulares, segundo os lugares.
	Segundo Gottdiener (1993), a espacialidade é parte das forças de produção, das relações de produção e da maneira pela qual interagem os níveis ou estruturas da sociedade. Segundo o autor, muitas manifestações do espaço ocorrem de maneira contingente com interesses sociais em muitos níveis, e constituem um desafio à identificação de causas isoladas. 
	Identificados por Santos (1997), os elementos do espaço seriam os seguintes: 
	Os homens, as firmas, as instituições, o chamado meio ecológico e as infraestruturas. Os homens são elementos do espaço na qualidade de fornecedores de trabalho ou de candidatos a isso, seja na qualidade de jovens, seja como desempregados. A verdade é que tanto os jovens, quanto os ocasionalmente sem emprego ou os já aposentados, não participam diretamente da produção, mas o simples fato de estarem presentes no lugar tem como consequência a demanda de um certo tipo de trabalho para outros. Esses diversos tipos de trabalho e de demanda são a base de uma classificação do elemento homem na caracterização de um dado espaço. A demanda de cada indivíduo como membro da sociedade total é respondida em parte pelas firmas e em parte pelas instituições. As firmas têm como função essencial a produção de bens, serviços e ideias. As instituições por seu turno produzem normas, ordens e legitimações. O meio ecológico é o conjunto de complexos territoriais que constituem a base física do trabalho humano. As infraestruturas são o trabalho materializado e geografizado na forma de casas, plantações, caminhos, etc. (SANTOS, 1985. p.6)
	.
	Conforme cita Milton Santos (1988), num estudo regional se deve tentar detalhar sua composição enquanto organização social, política, econômica e cultural, abordando fatos concretos para reconhecer a região como uma área que se insere na ordem econômica internacional, levando em conta o preexistente e o novo, para captar o elenco de causas e consequências do fenômeno.
	O conceito de região nasceu naturalmente da ideia de que o ambiente tem certo domínio sobre o desenvolvimento da sociedade. Nessa discussão, as contribuições da Geografia são inúmeras. O primeiro debate que se estabelece tem a região como um epicentro, derivado do conhecido debate entre as determinações e as influências do meio natural nas diferenças sociais e do conjunto de diversidade espacial (MORAES, 1990).
	De acordo com Correa (1995), o geógrafo Lablache introduziu a ideia das descrições regionais e, para ele, as paisagens de uma região são o resultado da superposição, ao longo da história, das influências humanas e dos dados naturais. Na era do neopositivismo, nos anos 1950, a região passou a ser definida como um conjunto de lugares e as diferenças internas entre esses lugares são menores do que as existentes entre eles e qualquer elemento de outro conjunto de lugares. 
	Mais recentemente, após os anos 1980, sob o enfoque da Geografia Crítica, “cujo vetor mais significativo é calcado no materialismo histórico e na dialética marxista”, a região é vista como “relações dialéticas entre formas espaciais e os processos históricos que modelam os grupos sociais (...) onde a organização espacial constitui parte integrante de uma dada sociedade” (CORRÊA, 1995, p. 21).
	Gomes (1995) considera que região é uma realidade concreta, física, e existe como um quadro de referência para a população que nela vive:          
	Conceituar região não trata de uma definição única, mas acarreta a necessidade de interpretação da definição para entender o território estudado e propor políticas públicas para um conjunto de municípios. A região não é somente um espaço físico constituído de relações humanas, mas implica na compreensão dos processos e tipos de relações existentes sejam econômicas, social, cultural e a importância dessas relações como um todo (GOMES, 1995, p.55).
	No Brasil existem estudos referentes aos conceitos de região, mas as contribuições estão na formulação de diretrizes para o planejamento regional. 
	O desenvolvimento preferencial dos aspectos empíricos em detrimento dos teóricos pode ter sido movido, portanto, pelas necessidades de planejamento que exigem, muitas vezes, critérios de regionalização. Esses critérios contêm sempre um conceito de região, que geralmente não é explicitado, deixando de lado, por consequência, a discussão dos aspectos de ordem teórica. Dito de outra forma, a necessidade de "conceituar" região, movida pelo requisito da delimitação de áreas físicas (regionalização), tende a levar a um procedimento reducionista do fenômeno regional (BREITBACH, 1988, p.23).  
	Segundo Breitbach (1988), uma análise do conceito de região de Walter Christaller, geógrafo alemão, é sua Teoria do Lugar Central (TLC), que se baseia na noção de centralidade que resulta na organização em torno de um núcleo de forma hierárquica. Trata-se não somente das cidades propriamente ditas, como centralidades, mas também de seu entorno, região complementar e hierarquia que compõem os alicerces dessa teoria:
	[...] a noção de centralidade está intimamente ligada à função da cidade, que é e deve constituir no centro de uma região. Entretanto o que caracteriza a centralidade não é unicamente uma posição geométrica no centro de um círculo, mas sim um conjunto de funções centrais [...]. Inicia na organização de certos locais que vem a se transformar em centros das futuras cidades (BREITBACH, 1988, p.30). 
	Christaller (apud Breitbach, 1988) identifica esse processo de novos-pequenos como um sistema de lugares centrais: 
	O conjunto de lugares centrais de diversas ordens, com suas regiões complementares de dimensões relativamente proporcionais à importância do lugar central, constitui o sistema de lugares centrais. Trata- se, portanto, de um modelo teórico, cuja estrutura geral está fundada no conceito de hierarquia baseado na abrangência das áreas de mercado. Essas áreas de mercado são superpostas de tal forma que um lugar central de determinada ordem domina certo número de lugares centrais de diversas ordens inferiores (CHRISTALLER apud BREITBACH, 1988, p.31). 
	Para Breitbach (1988), as contribuições de Christaller estão na noção de conjunto que se relacionam entre si: um centro urbano corresponde a uma região complementar e se relaciona com certa dependência das demais.
	Por outro lado, sua concepção de organização espacial demonstra uma preocupação de caráter totalizador no sentido de que busca elementos qualitativamente diversos a influenciar a distribuição territorial da população e das atividades. A contribuição de Christaller está na sua noção de hierarquia existência de dominação de um lugar central sobre outro de ordem inferior. Fenômeno que pode ser verificado na prática, mesmo atualmente e em diferentes países do mundo. Além do que, essa noção de dominação nos parece de fundamental importância no estudo do conceito de região, principalmente no que se referem aos chamados desequilíbrios regionais (BREITBACH, 1988, p.31).
	Os estudos de August Lösch, apontados por Breitbach (1988), são baseados no conceito da teoria econômica da distribuição das atividades econômicas no espaço com máxima racionalidade. O autor descreve de modo teórico as inter-relações de todas as localizações.
	Os pressupostos básicos de seu modelo incluem a existência de uma planície homogênea, onde as condições de transporte e os custos de produção são similares em qualquer ponto. Da mesma forma, a distribuição da população, bem como das matérias-primas, é homogênea sobre o espaço em questão, o qual deve ser inteiramente ocupado. Os consumidores têm gostos e preferências idênticos, sendo que aqueles que se localizam nas zonas limítrofes da área em questão serão considerados indiferentes aos dois produtores vizinhos em se tratando de adquirir bens de consumo (BREITBACH, 1988, p.32) 
	Breitbach (1988), em sua análise de Lösch, demonstra que cada área de mercado permite o maior número de vendas possível, satisfazendo a todos os consumidores com menor distância. A localização ótima é em função das diferenças espaciais de oferta e demanda, de tal modo que o produtor obtenha maior lucro e o consumidor possa abastecer-se a preços os mais baixos possível. 
	Segundo Gomes (1995), as teorias de Lösch e Christaller são pensadas a partir das noções da definição da funcionalidade: noção de rentabilidade e noção de mercado. A Geografia produz regionalizações baseadas nessas noções, que contribuem com a produção de um desenvolvimento espacial desigual, sob uma máscara de uma complementaridade funcional hierárquica. 
	Ao assumir a dinâmica de mercado como pressuposto da organização espacial, estes modelos “naturalizariam” o capitalismo, como a única forma possível de conceber o desenvolvimento social, ao mesmo tempo, em que trabalhavam para a manutenção do status quo de uma sociedade desequilibrada e desigual. Esta corrente crítica, conhecida como geografia social, argumentava que a diferenciação do espaço de deve, a divisão territorial do trabalho e ao processo de acumulação capitalista que produz e distingue espacialmente possuidores e despossuídos. (GOMES, 1995, p.65). 
	Ricq (1979), em um estudo regional realizado em Genebra, correlacionado com o caso do Brasil e as suas regiões metropolitanas, concluí que:
	[...] uma região, são lugares e homens, em outras palavras um espaço e grupos humanos, que em uma pesquisa teórica e uma análise empírica, são elementos básicos de toda região. Existe relação dos grupos por um ou outro espaço e espaço organizado de várias maneiras de acordo com os tipos de grupos e de modelos de sociedade que estes grupos se conferem.  Observar e analisar todos os sistemas de relações espaciais e sociais, que são mantidas pelas coletividades humanas em um certo território (RICQ, 1975, p. 113). 
	De acordo com Santos (1988), durante um longo período os estudos de região a isolava do mundo como um todo, pois era vista como uma entidade autônoma, com aspectos particulares, o que equivalia a dividir o mundo em uma infinidade de regiões autossuficientes, mantendo pouca relação entre si. Com a mudança do mundo e as transformações, o território a cada momento foi se organizando de maneira diversa. Muitas reorganizações do espaço se deram e continuam acontecendo. 
	As questões regionais são abordadas quando é necessário um estudo para um planejamento regional, porém outros elementos estão relacionados quando se estuda região, e contribuem para a configuração espacial do lugar. 
	Santos, em sua contribuição, cita que os elementos se agrupam dando a configuração espacial que um lugar tem. Desse modo, é necessário estudar desde o homem até as instituições que vão dirigir, juntamente com as firmas, as formas de materialização da sociedade. Entender as relações existentes entre esses elementos, tornando os conceitos realidades empíricas, permitirá que se vislumbre, no tempo e no espaço, a transformação (SANTOS, 1988).
	Para o autor, explicar essas transformações passa pela compreensão dos grandes grupos de variáveis que compõem o território, a começar pelos indicadores mais comuns a esse tipo de trabalho até os mais complexos, reveladores das grandes mudanças ocorridas no período técnico-científico. Tais variáveis são interdependentes, umas são a causa e/ou consequência de outras, não tendo, portanto, real valor se não forem analisadas em conjunto.
	Esses indicadores envolvem a tipologia das tecnologias, dos capitais, da produção, do produto, das firmas, instituições; intensidade, qualidade e natureza dos fluxos; captação dos circuitos espaciais de produção; peso dos componentes técnicos modernos na produção agrícola; expansão das agroindústrias; novas relações de trabalho no campo; desmaterialização da produção etc. (SANTOS, 1988).
	Segundo Ricq, (1975), o fenômeno regional não escapa à contestação de que o homem é um ser de relação. Pode-se afirmar que o fator social, fundamentalmente analisado pela sociologia e outras ciências humanas, é a relação.  É fundamental, em primeiro lugar, distinguir as relações do tipo funcional ou orgânico ou do tipo conflitante.
	O primeiro tipo, funcional, tem a visão de uma sociedade onde as diferenças unitárias que a compõem são percebidas como elementos que se dispõem, mais ou menos, de maneira harmoniosa num grande corpo social; o segundo tipo, conflitante, decorre da aproximação da sociedade em termos de poder. Os conflitos são sinais do antagonismo de grupos sociais, a influência, o poder, o prestígio variável.
	Conforme alguns conceitos apresentados, a região é conceituada por algumas variáveis de acordo com o interesse da análise. É analisada geograficamente como espaço e território para delimitação de área física; pelas relações dos grupos que a constituem e pelos interesses entre os grupos, sejam economias de troca (oferta e demanda) como localização e interdependência entre os grupos; e para contribuir com o planejamento regional e administração de políticas públicas.
	Acondicionado ao conceito de região dois termos que merecem entendimento são o regionalismo e a regionalização, mas qual é a contribuição na construção de políticas de gestão regional e planejamento do território? Qual é a relação que se percebe quando se estuda território, espaço, sociedade? 
	Essas perguntas têm como objetivo entender as possibilidades de integração das políticas de gestão. Nem sempre os grupos que compõem a região compartilham da mesma cultura, economia, política e relações.
	De acordo com Gomes (1995), para estudar os fluxos e as trocas que se organizam em um espaço estruturado, e que se chama região funcional, há uma valorização da vida econômica fundamentando esses fluxos e trocas, seja por mercadorias, serviços, e mão de obra. Se há uma função econômica no espaço para integração desses fluxos há um desenvolvimento do capitalismo para justificar esse processo. 
	O autor utiliza os modelos espaciais de Christaller ou Von Thünen para a argumentação e interpretação macroeconômica de inspiração neoclássica das regiões funcionais, que se fazem de forma tributária. 
	Breitbach (1988) apresentou o pensamento de Christaller quanto à Teoria do Lugar Central, já mencionada anteriormente, e aponta que o crescimento do lugar central se deve a uma expansão de demanda e oferta por bens e serviços. Já Von Tünen estudou a teoria de localização das atividades econômicas com a dimensão espacial de produção, relacionada ao custo de transporte e distância de mercado. 
	Breitbach (1988), em relação à teoria de Von Tünen, destaca que a importância de seu trabalho foi apresentar as teorias de localização, vide o modelo de localização agrícola, que expressa um nível de agregação que permite focalizar a distribuição espacial de múltiplas unidades produtivas em seu conjunto. Mesmo desconsiderando a interdependência locacional das firmas, o ângulo utilizado proporciona uma visão de conjunto das atividades econômicas.  
	O Estudo da Dimensão Territorial para o Planejamento, feito pelo Ministério do Planejamento (MP), Orçamento e Gestão (2008), apresenta para o Brasil a grande dimensão geográfica e as desigualdades econômicas e sociais entre as regiões brasileiras. Há dificuldades para lidar com esses novos problemas e é necessário discutir e propor nova regionalização para o País. Além de referência para as políticas regionais, a nova regionalização deve servir de base para uma atuação convergente dos vários entes federados e para sua articulação com as iniciativas mais amplas da sociedade. 
	A tradicional dificuldade para estruturar novas regionalizações tem se agravado com a crescente complexidade e fragmentação do espaço social e econômico provocadas pela globalização, pela articulação multiescalar em redes (próximas e distantes) e também pela polaridade e exclusão crescentes que aumentam as diferenças internas no território.
	Segundo Gil e Yamauchi (apud FRÉMONT, 2011) a consciência das pessoas acerca da região diz respeito ao seu espaço vivido e ao sentimento de pertencimento a essa região. Dessa forma, nem sempre a consciência da região percebida pelo indivíduo corresponde à regionalização estabelecida pela administração pública.
	De acordo com o estudo do MPO, a regionalização que visa principalmente criar regiões-programas para ações de planejamento e políticas públicas há que continuar se apoiando no referencial teórico clássico, isto é, certo grau de homogeneidade geoeconômica e organização polarizada (PERROUX, 1949; BOUDEVILLE, 1969). 
	De um lado, as redes e interações multiescalares tendem a gerar polarizações múltiplas, algumas competitivas, outras complementares. Em escalas diferentes, exemplos poderiam ser dados nas microrregiões polarizadas, associações de municípios, regiões metropolitanas, entre outras formas de organização regional. Com efeito, os espaços regionais são cada vez mais fluidos e se rearticulam com agilidade e segundo variáveis diversas, cujas afinidades políticas e culturais (e eventualmente idênticas) jogam um papel tão ou mais importante que a articulação econômica, visto que esta tem múltiplas dimensões e direções (MPO; 2008, p,20).
	Para o MPO (2008), os instrumentos de ação pública devem considerar a regionalização desde a formulação da política pública, a partir das necessidades identificadas pelos cidadãos, até a avaliação dos impactos dessa política.
	Ricq (1975) considera alguns fatos regionais que criam desequilíbrios regionais, já identificados em diversos países, em estudo na Europa e que não diferem do Brasil quanto à regionalização. Quatro fatos merecem destaque: 
	 os desequilíbrios regionais são comuns em diversos países subdesenvolvidos; 
	 as diferenças étnicas culturais, que dependem de cada país quanto à conscientização de algumas nações em relação a outras e sua dependência linguística, ou dificuldade ou incapacidade como povo de se autodeterminar e ser seu próprio mestre; 
	 o centralismo característico de países de que toda decisão é tomada pelo Estado central; e
	 a socioestatização política das estruturas de vida: a dominação crescente do Estado em todos os aspectos da vida social e até individual.
	Ricq (1975) aponta que os quatro fatos sociais atuais são degraus diversos e as principais causas das dinâmicas regionais que foram constatadas na época, na Europa, apresentam três fases: i) tomar consciência regional; ii) movimentos ou ações regionalistas; iii) instituições ou poder regional. Essas fases podem se sobrepor, interpretar-se e até se contradizer.    
	A diferença essencial do regionalismo e regionalização, aponta Ricq, é que o primeiro vem de baixo para cima e segundo de cima para baixo. Essa diferença reaparece em cada fase do processo regional. A regionalização expressa desequilíbrios regionais ou, antes, a conscientização, o seu conhecimento.
	A esse conhecimento sucede uma estratégia, os modos de ação de um aparelho do Estado até supranacional. A instituição regional, o poder de decisão, a análise de decisão e a análise institucional estão sempre juntos e só confirmam, no caso da regionalização, esse movimento de cima para baixo.
	A principal contribuição dos conceitos apresentados está na descrição de alguns arranjos inovadores implementados em algumas regiões metropolitanas do Brasil na década de 1990, bem como um breve balanço dos limites e potencialidades dessa articulação regional dentro do atual pacto federativo no Brasil.
	Segundo estudo do Ministério do Planejamento (MP), uma avaliação da experiência internacional mostra que a conscientização acerca da crise, e/ou a percepção de vantagens econômicas, tem proporcionado um processo catalisador importante para a mobilização produtiva dos territórios metropolitanos. 
	Diante das características e contradições, as clássicas políticas regionais voltadas à promoção do desenvolvimento das macrorregiões isoladas, tradicionalmente adotadas no Brasil, tornam-se problemáticas, reforçando a necessidade de uma política nacional operacionalizada segundo diferentes escalas territoriais. 
	Estudos do IPEA (2011) apontam que o quadro institucional da gestão metropolitana no País é de expressiva diversidade. Isso, complementando a omissão da legislação federal no que diz respeito à matéria, contribui para configurar territórios institucionalmente muito distintos nas RMs, criados e implementados por meio de práticas e motivações que: 
	i. não guardam, necessariamente, relação com o processo de formação das metrópoles; 
	ii. não refletem, obrigatoriamente, políticas ou estratégias de desenvolvimento territorial – seja no plano nacional, seja no plano estadual ou regional; e 
	iii. não se atrelam, obrigatoriamente, à gestão das funções públicas de interesse comum.
	Nesse aspecto, como conceituar região quando se considera, como no caso da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte (RMVPLN), 39 municípios, alguns por um processo de conurbação, mas muitos por uma legislação regional que foi concebida nos aparelhos do Estado? Até que ponto essa regionalização considerou as especificidades sub-regionais?
	Os registros sobre urbanização no Brasil datam do início da colonização brasileira, dada a necessidade de se criar um espaço para concentração do sistema político e de negócio. A ideia de concentrar a população em um espaço comum para contato com negociantes deu origem a um processo de urbanidade. 
	Segundo Serrano (2009), a formação urbanística brasileira começava com o centro de moradias agrícolas e pequenos vilarejos.  No início da colonização no Brasil, as terras eram concedidas para que fossem exploradas, cultivadas, e também tinham a função de extração de recursos naturais para envio à Coroa Portuguesa para manter o domínio sobre o território. 
	As terras eram distribuídas como concessão para os nobres da Coroa, e cidades ou vilas somente eram reconhecidas como tal com autorização de ato oficial de formação. A partir da necessidade de atrair novos cidadãos portugueses para formar o Estado brasileiro, D. João III criou as sesmarias, concessão de uso de terras a donatários, firmando em 15 anos de concessão as primeiras Capitanias Hereditárias. 
	Para Serrano (2009), a ideia era atrair nobres comerciantes portugueses que teriam privilégios perante a Coroa para se instalarem no Brasil, podendo construir um patrimônio e criar fortuna com produção e comércio. O processo de apropriação do território brasileiro ocorreu entre os séculos XVI e XIX. A partir do século XIX iniciou-se o processo de industrialização do País, principal catalisador da urbanização brasileira.
	No século XX houve um movimento migratório da área rural para a urbana. As pessoas buscavam os benefícios que a cidade oferecia, como melhor condição econômica e emprego. A necessidade de mão de obra na construção e na indústria acarretou o aumento da população na área urbana e decréscimo no campo. Com a falta de espaço nas cidades essa população se viu obrigada a morar em condições precárias, sem infraestrutura, sem serviços públicos de primeira necessidade, como transporte e saneamento básico. 
	Com o crescimento das cidades começaram a surgir áreas conurbadas ou áreas metropolitanas, a união dessas áreas, e a aglomeração da população. Esse novo território que se deslumbra causa problemas jurídicos e urbanísticos de ordem específica. O ordenamento do território torna necessária a criação de um modelo para minimizar os problemas das moradias irregulares que se instalaram nas marginais das cidades e em loteamentos clandestinos, além de invasões de terra (SERRANO, 2009). 
	Segundo o autor, com a nova realidade foi necessário instituir leis próprias de ordenamento desse território. 
	O fenômeno da conurbação, como chamam os ingleses, de grandes formações urbanas complexas, congregando vários núcleos, e cuja origem está entre duas ou mais unidades urbanas, serve de grande subsídio ao interesse brasileiro, porque ao redor de grandes metrópoles brasileiras como Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife, Salvador, Curitiba, Belém, Fortaleza, Rio de Janeiro, se congregam outros Municípios que, em realidade, vivem à sombra da metrópole. Porém, esta não viverá sem essas cidades, algumas chamadas de cidades-dormitórios como as que gravitam em torno do Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, São João do Meriti (SERRANO, 2009, p.128). 
	Serrano (2009) aponta que essa realidade empírica fez surgir, no campo das Ciências Jurídicas e Urbanística, discussões para criar requisitos e caracterização visto que no âmbito jurídico a doutrina diverge quanto à formação e a extensão da competência administrativa na área conturbada. Tornou-se necessária uma legislação própria para as regiões metropolitanas, uma vez que o processo de conurbação e a criação desse novo modelo de território não inferem na gestão municipal e sua autonomia. 
	De acordo com Freitas (2009), a palavra metrópole surgiu para designar uma cidade mãe, uma área urbana de um ou mais municípios, aquela que  “exerce forte influência sobre o seu entorno, polarizando em si complexidade funcional e dimensões físicas que a destacam numa rede de cidades e no cenário regional. Na sua origem latina, o termo refere-se à capital ou à principal cidade de uma província, de um estado ou de uma região”. 
	Para o autor, o processo de metropolização ocorre a partir do momento que grande cidade, chamada de metrópole, passa a polarizar a região em seu entorno, mantendo forte relação de interdependência econômica e populacional (FREITAS, 2009). 
	Esse é um fenômeno, no processo de urbanização da humanidade, fortemente relacionado à Revolução Industrial, ao século XIX. Freitas (2009) afirma que foi na Inglaterra que a primeira metrópole foi identificada, “seguida pela iniciativa mais antiga de instituir uma Região Metropolitana em torno de Londres. Seguiram a ideia de reconhecer institucionalmente esse fenômeno os administradores de Tókio, Cidade do México, Buenos Aires, Toronto, Montreal, Los Angeles, Barcelona e, hoje, muitas outras”.
	Esse processo se estendeu em diversos países em busca de uma administração regional. No Brasil o processo de criação de regiões metropolitanas, como já citado, teve início no processo de ocupação, quando se identificou a necessidade de criar uma legislação para administração regional. No correr do tempo, com o aumento da população e formação e aumento das cidades vieram as legislações específicas, mantendo a administração municipal.
	Segundo Ferrari (apud SERRANO, 2009, p.121):        
	As Regiões Metropolitanas são entidades administrativas que congregam vários Municípios limítrofes de um Estado da Federação, sendo que deverá ser organizada por norma da entidade interessada, em que pese suas decisões não anularem a autonomia municipal. Assim, são órgãos de planejamento que visam à realização de funções públicas de interesse comum em vários Municípios. [...] É essencial que a implantação da Região Metropolitana não venha a obstaculizar a atuação estadual e municipal e que não aniquile a autonomia dos Municípios pela absorção de atividades de seu interesse local. Deve seguir o tipo escolhido pelo Estado, em que pese a obrigatória participação dos Estados e Municípios nos recursos financeiros e direção da Região. Desta forma, à Região Metropolitana podem ser atribuídos poderes administrativos e recursos financeiros capazes de permitir o planejamento e a execução de obras de sua competência. 
	No Brasil, com a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 25, § 3º, passou a ser de competência dos Estados a criação de regiões metropolitanas: “Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir 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” (BRASIL, 1988).          Alves (1998) aponta que, ainda conforme o artigo e parágrafos citados, inaugura-se uma nova e significativa dimensão do federalismo de integração. As figuras regionais constituídas pelas regiões metropolitanas, aglomeração urbana e microrregiões passam a ter um estatuto jurídico-constitucional diferenciado do tratamento tradicional, permitindo uma reflexão de grande alcance no que diz respeito à caracterização e distribuição de competências entre o Estado federado e os municípios integrantes de regiões estabelecidas pelo primeiro, mediante lei complementar. 
	No Título IV, Dos Municípios e Regiões, Capítulo II: Da Organização Regional, a caracterização jurídica institucional de região metropolitana para organização regional e promoção da gestão compartilhada entre Estado e municípios objetiva:
	 a realização do planejamento integrado e o gerenciamento de problemas comuns, visando o máximo aproveitamento de recursos públicos;
	 a integração de políticas públicas, visando o desenvolvimento socioeconômico da região e a melhoria da qualidade de vida de seus habitantes;
	 a cooperação entre os níveis de governo para a execução das funções públicas de interesse comum;
	 a utilização racional do território, dos recursos naturais, culturais e proteção do meio ambiente; e
	 a redução das desigualdades sociais e regionais. 
	Segundo Serrano (2009), na Constituição Federal Brasileira a divisão política administrativa confere autonomia política aos entes federados, União, Estado, Distrito Federal e Município, tendo a Região Metropolitana como meio desconcentrado de administração regional, cuja função é a solução equânime de problemas de interesse público que afetam os municípios que fazem parte desse conjunto. 
	O ordenamento do território estadual é de responsabilidade do Estado-membro, e a criação da RM sua atribuição: deve organizá-la de acordo com sua conveniência e discricionariedade. A criação de RM é um direito subjetivo do Estado, implicando compartilhar competência com os municípios pertencentes a tal Região. 
	A autonomia municipal é mantida, conferida pela Constituição Federal, e é possível a interferência do Estado-membro nas áreas conurbadas desde que seja para solução de problemas comuns de ordem pública e que traga benefício aos municípios conurbados (SERRANO, 2009). 
	Freitas (2009, p.48) menciona que “cada Unidade da Federação estabelece os seus próprios critérios referenciais para instituir uma Região Metropolitana”. Criou-se, assim, a possibilidade de distorções e grandes diferenças, quantitativa e qualitativamente, entre regiões, havendo casos de não atendimento aos principais conceitos definidores do que seja região metropolitana. 
	As RMs passaram, então, a serem legalmente instituídas por legislações próprias, em busca de uma identidade política que o território apresenta para favorecer essa legalização da política do território ou o novo território constituído com aglomerados urbanos. 
	Alves (1998) ainda acrescenta que essa identidade, também como função pública de interesse comum, caracteriza-se pelo regime de direito administrativo ao qual as RMs estão sujeitas (regime de direito público), bem como pelo âmbito regional que elas abrangem. Essa abrangência implica não só o contraste com os chamados serviços ou funções de interesse local, como também a sua possível articulação ou complementação com esses serviços ou funções. 
	A demarcação não é necessariamente estática ou fixa, demandando considerações de ordem hermenêutica em razão da aplicação de critérios nem sempre pacíficos em sua aceitação. Essas questões devem ser consideradas no planejamento para compreender a noção de serviço, como, por exemplo, o planejamento urbano-regional e o controle do uso e ocupação do solo metropolitano ou de outras formas regionais.
	Dentro de todo esse arcabouço jurídico e legal as regiões metropolitanas, mesmo instituídas para ações públicas, como acima descritas, ou também para a redução da segregação, sua criação pode acentuar divergências inter e intrarregionais. 
	Com todo aparato legal para o ordenamento do espaço metropolitano, o que se identifica é que o Estado cria esses espaços com a proposta de cumprir sua tríade função: i) acumulação do capital: econômico, produção do capital e tecnológico; ii) dominação política: político partidário; e iii) realização da vida (qualidade de vida): benefício para o conjunto de municípios contemplados, questionados em função da segregação que acontece nos espaços metropolitanos.
	Para compreender essas afirmações, pesquisadores no Brasil e no mundo estudam temas relacionados à região metropolitana como modelo de gestão regional. O debate está relacionado à eficácia e funcionalidade desse modelo de ordenamento territorial e estratégia de gestão, por meio da criação de regiões metropolitanas.
	De acordo com Freitas (2009, p. 49): 
	A Região Metropolitana de São Paulo é a maior do Brasil e a 5ª maior do mundo, reunindo 39 municípios conurbados e intensamente relacionados em suas diversas funções urbanas, somando uma população de quase 20 milhões de habitantes, em uma área de aproximadamente 8 mil Km², atingindo uma densidade demográfica de 2477 hab/Km² (IBGE, 2006). Outras regiões são de pequeno porte, muitas vezes, seguem apenas critérios mais restritos, como a relação econômica e a necessidade de um planejamento conjunto quanto a determinados aspectos socioambientais.
	Segundo o Observatório das Metrópoles (2013), o Brasil possui apenas 18 Regiões Metropolitanas, classificadas em níveis 1, 2, 3 e 4. Os demais espaços urbanos não possuem caráter metropolitano. O modelo, hoje apresentado, traz para o campo da pesquisa do planejamento urbano e regional uma realidade que não está inserida ou é levantada quando da criação de agrupamento de municípios. 
	O mote usual deveria ser desenvolver um estudo no qual os problemas consequentes de um processo de criação de RM possam ser apontados e contribuir para melhor compreender procedimentos e políticas que visam realmente sanar as condições de desigualdade, caos urbano quanto à mobilidade, moradia clandestina, saneamento básico e desocupação de áreas de riscos.
	Segundo Maricato (2003), o contexto de uma RM tem forte importância no processo de planejamento, porém as causas que levam o Estado-membro a determinar as áreas que passarão a fazer parte dessa Região não são necessariamente dessa ordem.
	Para o autor, apesar de sua importância econômica, política, social, demográfica, cultural, territorial e ambiental, há nas metrópoles brasileiras uma significativa falta de governo, evidenciada pelas incipientes iniciativas de cooperação administrativa intermunicipal e federativa. Muito embora a criação de RM ocorra para minimizar disparidades socioeconômicas e agregar a participação dos municípios para reduzir essas diferenças, não é o que se identifica. 
	Conforme Abrucio et. al (2010), legalmente as regiões metropolitanas foram instituídas no Brasil durante o Regime Militar, pela Lei Complementar 14/1973 –ANEXO A, como um modelo institucional para maior controle do Estado sobre o território, como governo autoritário e centralizador da época. De início o País teve nove RMs nas capitais: Belém, Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador.  
	Esse modelo de gestão regional trouxe dois aspectos importantes. O primeiro foi colocar na agenda estatal uma resposta mais articulada em relação à metropolização crescente no País e um pensar diferente para a questão urbana. O segundo foi a criação ou o reforço de instituições públicas responsáveis pelas políticas urbano-metropolitanas, o que foi facilitado por recursos federais vinculados ao fundo de financiamento de políticas urbanas de saneamento, habitação e transporte. 
	Foi criado um órgão do governo para administração metropolitana, e para maior controle do território instituíram programas de melhoria em infraestrutura, como saneamento básico e moradia. Órgãos burocráticos criaram um conhecimento local sobre o assunto, retomando o tema metropolitano quando entraram em crise nos anos 80. Um modelo centralizador e uniformizado sem considerar a realidade local, que piorou com a crise fiscal no final do regime militar, reduzindo os investimentos urbano-metropolitanos. De certa forma, num primeiro momento as transformações foram positivas para as RMs. 
	          De acordo com Garson (2009), a crise política do regime militar, que comandava a dinâmica das ações metropolitanas, deixou de focar o planejamento e escassearam os recursos para a área urbana. Com a Constituição de 1988, um novo esforço de definir uma base institucional para a gestão metropolitana foi feito. 
	A responsabilidade pela criação e organização das regiões metropolitanas foi transferida do governo federal para os estados: “Mediante lei complementar, os Estados poderão instituir 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”. (§ 3º do Art. 25, 1988).
	Os municípios foram reconhecidos como membros da federação, com posição semelhante à dos estados, encerrando ou ao menos fortemente dificultando a legitimação dos estados como órgãos de coordenação de ações metropolitanas. (GARSON apud REZENDE; GARSON, 2006). 
	De acordo com Abrucio et. al. (2010), com a mudança institucional de repassar ao Estado a autonomia de instituir a RM o número de novas regiões cresceu, mas não fortaleceu a questão desse modelo de gestão regional. O governo federal abandonou a temática metropolitana por 20 anos, retomando-a no ano 2000. O número cresceu, porém não resolveu todas as dificuldades de moradia e saneamento. As ações regionais se firmaram na resolução de problemas de ação coletiva, como transporte e saúde.
	Após o ano 2000, com o Governo Lula e a criação do Ministério das Cidades, houve uma retomada do tema da gestão metropolitana com o objetivo de tentar, de alguma forma, apagar o Estado Ditador nas instâncias local e regional (ABRUCIO et. al. 2010).  Mesmo com a retomada do tema, não se conseguiu criar um modelo de gestão regional que realmente estivesse voltado para uma política com o intuito de minimizar as desigualdades inter e intrarregionais.      
	Maricato (2003), em seus estudos, aponta a importância da retomada do tema gestão regional com ênfase ao processo de urbanização, que se contrapõe ao processo de urbanização concentrado. Trata-se de um bem-sucedido esforço intelectual do qual participaram inúmeros pesquisadores brasileiros, que logrou avançar na explicação que contemplasse a totalidade do processo social, econômico, político e cultural, como uma unidade contraditória, que seria produto de um processo desigual e combinado, ou do desenvolvimento moderno do atraso ou ainda da modernização conservadora (MARICATO, 2003).
	Existe praticamente um consenso entre estudiosos, técnicos e profissionais, sobre a precariedade do quadro legal das regiões metropolitanas no Brasil, que advém da diversidade de critérios convencionados em cada estado da federação após a Constituição Federal de 1988, para a definição dessas regiões.
	Harvey (2012) destaca que, contraditório ao neoliberalismo ou escondido em um liberalismo forjado, o Estado impõe sua força contra os municípios de menor representação regional, para atender interesses de grupos, sejam interesses econômicos de natureza industrial, serviço ou do setor imobiliário. O Estado estaria, portanto, interagindo com o município por uma ação de ‘interesse’ regional.
	A questão que se apresenta neste estudo, de compreender melhor o tema região metropolitana, está em discernir o que se estabelece como gestão metropolitana e governança metropolitana. Muito embora se apresente alguma similaridade há algumas particularidades, que num processo de políticas públicas devem ser melhor compreendidas para que os programas sejam aplicados com maior equidade.
	Segundo Garson (2009), as primeiras nove regiões metropolitanas (RMs) foram criadas pela União em 1973 e 1974, a partir da competência que lhe foi conferida pela Constituição de 1967. A partir da Constituição de 1988, confere-se aos estados o poder de instituir RMs, e aos municípios sua autonomia de organização, limitando a intervenção do primeiro sobre o segundo.    
	O Estado institui a RM, mas não possui legitimidade política para administrá-la. Essas mudanças institucionais foram feitas em um momento econômico em crise.  Com o adensamento de problemas sociais e sua importância econômica, e o adensamento de problemas sociais, as regiões metropolitanas brasileiras sofrem a falta de atenção daqueles que têm influência na vida política nacional.
	Para Garson (2009), têm se observado alguns movimentos no sentido de uma visão do conjunto do território, que orientem uma ação coordenada em substituição ao tratamento fragmentado dos problemas comuns. 
	Os problemas econômicos do país na década de 80, que viu a nova Constituição, assistiu também à edição de três planos de estabilização econômica, os anos 90 iniciavam-se com uma inflação seguindo a implantação do Plano Real, em 1994, quando iniciou o processo que estabiliza a moeda, mas o ambiente apresenta altas taxas de juros. O que interfere na deterioração das finanças públicas, faz com que os gestores perdem qualquer condição de planejar, mesmo nos estritos domínios de suas jurisdições. Nesse ambiente, pensar em estados coordenando municípios e em cooperação federativa – entre União, estados e municípios seria um sonho, quando nada porque jamais (ou talvez raramente) o haviam feito (GARSON, 2009, p.436).  
	Mesmo nesse cenário os estados continuam criando novas RMs ou agregando novos municípios nas já existentes, sem critério definido, às vezes por interesse de políticos locais na expectativa de benefícios ou alguma vantagem na ação coletiva. Segundo Abrucio et. al.  (2010), são cinco os fatores que explicam o crescimento das RMs e a retomada do tema e estudos atribuídos: 
	 a utilização como instrumento de desenvolvimento regional pelos governos estaduais, com parceria dos municípios, foi fundamental para impulsionar o processo de redescoberta das regiões metropolitanas como sucesso e disseminação de experiências de governança metropolitana;
	 maior percepção e pressão social acerca do problema das metrópoles e o caos que reina nelas, tema crescido na agenda pública;
	 o aprendizado institucional da federação brasileira tem levado a uma postura em prol de maior cooperação, mesmo que insuficiente ainda, entre os municípios metropolitanos, os governos estaduais e a União; e
	 causas locais têm modulado as preferências dos atores, como mostram os casos de Belo Horizonte e Recife, onde a parceria entre os respectivos governadores com os prefeitos das capitais – fator contingente e conjuntural – favoreceu um redesenho metropolitano bem sucedido.
	 O Consórcio do Grande ABC foi o primeiro a cumprir esse papel e tem sido um paradigma para as demais RMs. Atualmente, os modelos de Belo Horizonte e Recife também têm sido utilizados como casos bem-sucedidos, e suas institucionalidades têm influenciado o debate e a governança de outras localidades. 
	O crescimento da institucionalização das RMs no Brasil seja por novas regiões ou agregamento de novos municípios insufla o desafio de estruturar e ordenar o próprio território de forma a integrar políticas setoriais. Diante da dificuldade de os municípios enfrentarem, de forma individual, problemas que ultrapassam a fronteira e avançam no território vizinho, problemas metropolitanos, esse processo tem se intensificado.               
	De acordo com Magalhães (2010), as regiões metropolitanas são espaços de inovação e empreendedorismo onde se concentram grande número de ativos, que ficam comprometidos por um crescimento territorial desordenado. Tais espaços concentram desafios urbanos referentes à baixa qualidade de vida, pobreza, exclusão social, altas taxas de desemprego, informalidade, desestruturação econômica, condições precárias de mobilidade, insegurança, saneamento deficiente e degradação ambiental, entre outros. 
	As regiões se defrontam com dificuldades crescentes para um padrão de crescimento integral mais ordenado e sustentável, que possa reduzir as desigualdades, aumentar as atividades econômicas e fortalecer polos sub-regionais, que constituem o desafio maior: estruturar e ordenar o próprio território de forma a integrar políticas setoriais. 
	No contexto atual, em que existe certo vazio de governabilidade das regiões metropolitanas, produzir desenvolvimento sustentável, nesse ambiente institucional de contornos indefinidos, parece ainda inalcançável. Um dos principais desafios é, portanto, a construção de um arranjo institucional adequado, que permita sustentar e operacionalizar uma agenda consistente que possa definir, executar e gerir ações públicas em vários horizontes temporais – curto, médio e longo prazo –, definindo sua repartição fiscal e possibilitando a superação dos constrangimentos jurídicos, ultrapassando os arranjos de políticas tradicionais e evoluindo para modelos de acordos voluntários flexíveis e apoiados em uma gestão negociada por projetos e por consensos. (MAGALHÃES, 2010, p.12).
	É necessário criar uma forma de instrumentar a cooperação entre os municípios, apoiando uma política de desenvolvimento regional. Nas regiões metropolitanas onde há grandes desequilíbrios, mudanças na organização fiscal poderiam ser capazes de ter êxito na redução das desigualdades, na distribuição da riqueza e nas necessidades de investimento, alocando os maiores recursos onde estão os maiores gastos, procurando redistribuir recursos. (MAGALHÃES, 2010)
	Conforme Magalhães (2010), os desafios do financiamento e da governança metropolitana no Brasil não é uma tarefa fácil. Em razão da sua complexidade, exige grande conhecimento multidisciplinar, como administração pública, urbanismo, direito, economia, entre outras disciplinas, tanto teóricas como práticas.  
	Para Klink (2008), as grandes cidades enfrentam uma tarefa complexa para desenvolver estruturas de governança eficientes e democráticas, aptas para promover o desenvolvimento econômico de suas áreas metropolitanas e, ao mesmo tempo, oferecer os serviços necessários à comunidade. O autor considera que a boa governança metropolitana envolve o estabelecimento de procedimentos participativos de tomada de decisão sobre bens coletivos, envolvendo os vários interessados, além de uma gestão eficiente de externalidades no território. 
	A boa governança em áreas metropolitanas é sempre resultado de um processo político complexo, em que os cidadãos primeiro ganham voz; a seguir, representação e, gradualmente, desenvolvem capacidade institucional e fiscal para prestar serviços e resolver problemas. A implementação bem-sucedida de modelos eficientes de governança metropolitana requer reformas coordenadas nas áreas política, fiscal, institucional e financeira. Esses esforços exigem uma visão compartilhada de longo prazo e coragem política de todas as partes envolvidas. (LEFÈVRE apud KLINK, 2008,  p.6). 
	Segundo Garson (2010), a solução de problemas comuns aos diversos municípios de um aglomerado é a busca, de forma individualizada, e o desperdício de recursos já escassos. A importância econômica e social dos territórios metropolitanos requer que se estruturem as ações desenvolvidas não somente por agentes públicos, mas também pelo setor privado e por instituições de fomento, em substituição ao tratamento fragmentado que hoje prevalece. Mudanças de postura devem ter como regra a assimetria de tratamento. 
	A estruturação de modelos de governança metropolitana passa pela discussão das condições econômicas e sociais e da forma de financiamento do gasto público. Como visto anteriormente, para financiar seus investimentos os municípios dependem dos recursos poupados em cada exercício fiscal. A estrutura de fontes é incompatível com a implementação de projetos de infraestrutura urbana, que requerem recursos altos e desigualmente distribuídos. 
	Garson (2010) cita que a diversidade de situações encontradas sugere a busca de soluções específicas para cada região e mesmo para as problemáticas setoriais. Os debates de interesses em torno de setores se apresentam nos três níveis da Federação e poderiam servir como um teste para a construção de modelos de governança metropolitana, considerando a atração de determinados setores da iniciativa privada que repercutem na vida dos cidadãos, o que possibilita a formação de uma consciência metropolitana que transcenda o interesse local.
	Quanto à questão da gestão metropolitana, para Magalhães (2010) não é tarefa fácil delegar funções e recursos a instituições relativamente fracas. A gestão é acompanhada de dificuldades na coordenação de diferentes jurisdições na prestação dos serviços. A prestação dos serviços em regiões metropolitanas geralmente implica na utilização de recursos e operação de infraestruturas que ultrapassam as fronteiras de um município. Por conseguinte, os governos locais devem articular suas ações entre diferentes níveis de governo. 
	De acordo com Magalhães (2010), a gestão metropolitana e sua governabilidade estão diretamente vinculadas a processos participativos de tomadas de decisão das múltiplas partes interessadas. Do ponto de vista econômico, o governo das áreas metropolitanas ganha importância ainda maior em função dos desafios que enfrenta, tais como adequada provisão de infraestrutura e serviços urbanos, visando aumentar a competitividade das empresas, entre outros. 
	O que se pode observar é que as questões da gestão metropolitana e sua governança estão sempre direcionadas a criar programas, planejar, coordenar e implantar em território com o objetivo de uma maior equidade e redução das desigualdades inter e intrarregionais. O entrave está na conciliação de forma harmoniosa e satisfatória para todos os municípios.
	Desta forma para a compreensão do presente estudo a metodologia utilizada será descrita no capítulo a seguir. 
	3 METODOLOGIA
	A motivação para o desenvolvimento do trabalho teve início com a busca por entender a forma como o governo define ou escolhe um determinado território/região para constituir uma região metropolitana. 
	O estímulo para a pesquisa se acentuou diante da retomada das discussões, por parte do governo do estado de São Paulo, para constituir uma nova região metropolitana. A decisão do Estado foi fomentada por alguns movimentos da sociedade; instituições; poder público municipal, representado por alguns municípios de maior representação na Região, seja por sua importância econômica, poder político ou dimensão territorial; por projetos de alguns deputados, como a Frente Parlamentar; ou por interesse no desenvolvimento regional. 
	O processo aconteceu em 2012, um ano pré-eleitoral, com eleições em nível estadual e municipal. Foram realizadas cinco audiências públicas no mês de novembro do ano de 2011, num intervalo de 10 dias. Diversos foram os motivos, mas o incentivo maior foram os recentes debates por parte do Governo Federal, ao inserir na pauta do Estatuto das Cidades algumas cláusulas, mesmo que modestas, importantes para intensificar o interesse de estudiosos em estudar de forma mais ampla e complexa a gestão regional.
	A Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte localiza-se ao leste do estado de São Paulo. É composta por 39 municípios e está subdividida em cinco sub-regiões, constituídas a partir da promulgação da Lei Complementar 1.166, em 12 de janeiro de 2012 – ANEXO C. Essa Região ainda se encontra em fase de implementação.
	O início da pesquisa se deu com a criação de um programa de atividade para escolha de autores e literatura de apoio para o embasamento teórico, para justificar argumentos e atingir os objetivos pré-definidos. 
	Com a seleção do objeto de estudo, no caso a RMVPLN, iniciou-se um levantamento de dados socioeconômicos para construção da pesquisa, a fim de tabular e analisar os dados coletados, identificar, comparar e criar um método para referenciar e visualizar mapas, tabelas gráficos, e figuras, entre outros. 
	A metodologia empregada para desenvolvimento do trabalho foi baseada e construída a partir das etapas necessárias para compreender as premissas de constituição de uma região metropolitana, em que o Estado insere políticas públicas nos vários municípios com características locais e regionais diferentes.  
	Na elaboração desta pesquisa foram consultadas referências teóricas referentes aos conceitos de região, regionalização, região metropolitana, questões legais e institucionais e questão metropolitana.  Utilizaram-se, também, dados da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE), de população residente, saúde, educação, PIB e valor adicionado do período de 2000 e 2010.
	Foi feita uma análise da evolução da Região e apresentado o estudo elaborado pela NEPO-UNICAMP, que trata do fenômeno da mobilidade pendular na macrometrópole do estado de São Paulo: uma visão a partir das quatro regiões metropolitanas oficiais desenvolvida no projeto Mobilidade Pendular na Macrometrópole (NEPO/UNICAMP-EMPLASA, 2013). 
	Os dados foram espacializados por meio do Sistema de Informações Geográficas (ArGis), disponibilizado no Laboratório de Estudo das Cidades da UNIVAP. O programa ArGis conjuga funções de processamento de imagens, análise espacial, modelagem numérica de terreno, além de consulta a banco de dados espaciais. Para compreender as características socioeconômicas dos municípios da RMVPLN foram utilizados dados da RAIS (TEM, 2013). 
	O maior interesse e destaque para as questões metropolitanas se intensificam em diversas áreas de estudo em alguns institutos, como: IPEA; Secretária de Planejamento e Investimentos Estratégicos (SPI); e Observatório das Metrópoles, que iniciou seus programas de estudo metropolitanos desde a década de 1980 e a partir de 2005 ingressou no Programa de Instituto do Milênio – CNPq.
	Esse programa tem como objetivo científico e acadêmico estimular a pesquisa, criar um espaço técnico científico e uma rede nacional de pesquisa sobre gestão metropolitana, que entre outros temas discute os desafios do Estado que utiliza esse modelo como instrumento para criar e gerir políticas públicas comuns para um conjunto de municípios.
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	O Vale do Paraíba do Sul Paulista está localizado no eixo entre as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, agregando as terras ao longo da calha do Rio Paraíba do Sul e também nas encostas das Serras da Mantiqueira e do mar. A disposição geográfica, mais o traçado da Rodovia Presidente Dutra, proporcionaram níveis diferenciados de evolução da economia.
	Os municípios localizados mais próximos da rodovia conheceram um intenso surto de industrialização e de urbanização a partir das décadas de 1960 e 1970. Por sua vez, os municípios localizados nas encostas das Serras do Mar e da Mantiqueira permaneceram vinculados ao setor primário da economia, registrando constante êxodo rural e empobrecimento de sua população.
	O Vale do Paraíba do Sul Paulista constitui uma das áreas mais antigas de ocupação do Estado. Sua colonização teve início no século XVII, como parte do processo de ocupação das terras brasileiras.
	Müller (1969) apresenta um levantamento de dados históricos quanto à ocupação do território do Vale do Paraíba e ao processo de urbanização. Como palco, faz um traçado em toda extensão do Rio Paraíba, seu astro principal, identificando todos os cenários que o tempo desenvolveu na Região: o nascimento das cidades do Vale do Paraíba, seus momentos de expansão e glória na economia do Brasil, e seus momentos de retração, ciclos altos e baixos, reflexo da própria história de um país em construção.
	Em seu trabalho, Müller inicia com a fase do devassamento e ocupação no século XVII, perpassa pelo Ciclo do Ouro, no século XVIII, derriça o Ciclo do Café, no século XIX, até sua varrição dominante da economia, encerrando seu estudo com um panorama da expansão do início da industrialização, do século XX até 1960. 
	Nessa odisseia, apresenta um panorama do desenvolvimento das cidades do Vale do Paraíba, remetendo a pesquisa para uma perspectiva que pode ser confirmada na contemporaneidade, já que a Região apresenta relevância estadual e nacional e no cenário global tem uma posição de destaque. Apresenta uma nova paisagem de um espaço urbano-regional constituído e edificado pela história.
	Segundo Müller (1969), o início da ocupação do Vale do Paraíba data do fim da 1ª metade do século XVII, quando foi cedida uma área que abrange Pindamonhangaba e Guaratinguetá, com intuito de iniciar o processo de expansão dos habitantes da área da província de São Paulo do Piratininga. O povoamento, segundo registros identificados por Müller (1969), se pauta em três fatores principais: 
	 1º: promover a ocupação do território por meio de concessão de terras aos que, por mérito, prestaram serviço à Coroa, dando legalidade da posse aos colonizadores, estimulando o desbravamento da área; 
	 2º: na baixa economia dos paulistanos e na possibilidade de encontrar jazidas minerais e substituto da escravidão dos índios; e 
	 3º: na posição geográfica do território com possibilidade e interesse em estabelecer ligação com o litoral norte da província. 
	Como cita Müller (1969),
	[…] assim, aceitaram os planaltinos o papel de desbravadores, de sertanistas, voltando para o Vale do Paraíba, cujo devassamento parte de providências que se prendiam, diretamente, ao “intento de se revelarem minas de ouro naquelas partes” e cuja colonização pode “equiparar-se a uma empresa metodicamente governada pela certeza de que se encontrariam riquezas prenunciadas ou já entrevistadas durante a administração de D. Francisco de Souza (MÜLLER, 1969. p. 13).
	Consideradas as observações de Breitbach (1988), o processo de constituição de uma região se inicia com o surgimento de pequenos centros, que se desenvolvem criando um sistema de lugares centrais com uma noção de conjunto. Esses lugares se relacionam entre si com certa dependência das demais.
	De acordo com Müller (1969), o desencadeamento do povoamento do Vale do Paraíba, no período colonial, se deu em função de três fatores principais: i) política da metrópole portuguesa de promover a ocupação de território com doação de terras; ii) procura de jazidas minerais e como substitutivo provisório de preamento de índios; iii) interesse em estabelecer ligação com o litoral norte da província. 
	Com o desenvolvimento do País o Vale do Paraíba, como reflexo, desenvolveu-se a partir do processo produtivo predominante em cada momento histórico. Acrescente-se que o crescimento do lugar se deve à expansão da demanda por bens e serviços centrais mais do que proporcional ao aumento da população. Essa expansão da demanda pode ter sido estimulada por diversas forças, como, por exemplo, aquela provocada pela alta densidade populacional. 
	A relação de oferta e demanda por bens e serviços faz com que se constituam regiões complementares, pequenos centros para atender a demandas menores. Pode ser de ordem geográfica, com disponibilidade de recursos naturais, topografia do terreno, geomorfológica, ou histórico-social e cultural do grupo, com seus hábitos e costumes.
	Para Müller (1969), a ocupação se iniciou em 1628, quando D. Mariana de Souza Guerra, Condessa de Vimieiro e donatária da Capitania de São Vicente, concedeu a Jacques Felix e seus dois filhos Belquior e Domingos, a primeira sesmaria na Região, hoje as cidades de Taubaté e Pindamonhangaba. 
	Estudos comprovam que foi o neto de Jacques Felix, seu homônimo, que em 1636 iniciou o processo de povoamento, construindo moinho de trigo e açúcar, casa de sobrado para conselho, igreja de taipa de pilão e cadeia, concluindo em 1645 o primeiro núcleo urbano do Vale do Paraíba, denominado Vila de São Francisco das Chagas de Taubaté. Após novos pedidos de sesmarias, Taubaté passou a ser o centro de povoamento, prosseguindo na ocupação à jusante e fornecendo sertanistas regionais e colonizadores para as terras circunvizinhas.  
	Iniciou-se, então, a formação da Região do Vale do Paraíba, que se expressa também como conteúdo de um processo, algo que se forma e se desenvolve física e socialmente: é a relação entre espaço e sociedade no mundo físico: 
	[...] a forma que assume, em cada etapa histórica, o padrão de assentamento e de redes de interconexão que, sinteticamente, ficará expressa pelo padrão dos usos dos espaços vinculados a todas e a cada uma das práticas humana. [...] a formação social designa uma comunidade historicamente constituída e recortada territorialmente que possui características próprias que a diferencia de outras. Seja por razões etno-históricas ou de outra natureza, mas cuja gênese e evolução estão condicionadas por modalidades particulares de reprodução social que se manifestam na desigualdade de seu desenvolvimento (SORMANI apud BREITBACH, 1988, p.58) 
	Müller (1969) identifica que seguem a colonização e a urbanização regional as cidades originárias de Taubaté, com Santo Antônio de Guaratinguetá, em 1646; Nossa Senhora do Bom Sucesso de Pindamonhangaba, sem data específica, e, em 1672, Senhor Bom Jesus de Tremembé. Inicia-se nesse mesmo momento, oriunda de Mogi das Cruzes, a irradiação do povoamento do Vale do Paraíba.
	Em 1652 foi fundada Nossa Senhora da Conceição do Paraíba de Jacareí, por Antônio Afonso, cidadão de São Paulo de Piratininga, juntamente com Jacareí. Sem uma data específica inicia-se o povoamento de Nossa Senhora da Escada, hoje Guararema. Segundo Müller (1969), o embrião de São José dos Campos pode ser considerado que data de 1642.
	No século XVIII, o Vale do Paraíba do Sul Paulista era via de passagem para o abastecimento das Minas Gerais, e tinha cada vez mais vias de passagens. Ganhou importância como corredor de acesso, estabelecendo a ligação entre as áreas mineradoras e o litoral. Em consequência houve um aquecimento econômico e aumentaram as vias e acessos, trazendo novas possibilidades à ocupação e povoamento da Região. 
	Com novas funções para o Vale do Paraíba novas urbanizações surgiram, como os caminhos para o sul de Minas, para Cachoeira Paulista, para o litoral, Cunha, São Luiz do Paraitinga e Paraibuna. Cunha, por sua vez, tinha acesso a Guaratinguetá e acesso ao Rio de Janeiro (MÜLLER, 1969). 
	As demais cidades do Vale do Paraíba se constituíram em função do ouro de Minas, seja para escoamento dessa extração para São Paulo de Piratininga ou Rio de Janeiro, acompanhado por uma fiscalização para repressão dos constantes desvios de seu destino que não fosse a Coroa e a Europa.
	No final do século XVIII um novo elemento viria trazer à Região uma nova etapa de progresso: o café. Com a sua introdução o Vale do Paraíba do Sul Paulista viveu um período de prosperidade econômica. De acordo com Ricci (2008), os barões do café e sua ascensão política na sociedade brasileira foram uma das consequências dessa prosperidade, formando o Império do Café.
	O crescimento da urbanização e o melhoramento do Rio de Janeiro fez com que a economia no Vale do Paraíba começasse a sentir esses reflexos, deixando de ser o abastecedor de Minas, e com o café iniciou-se um novo processo de busca pelo desenvolvimento da economia, que estava em queda. 
	Segundo Prado Junior (1965), buscavam-se condições que contribuíssem para o cultivo do café, já inserido em várias regiões do Brasil, como Pará, Pernambuco, e Bahia, algumas sem sucesso suficiente para agregá-lo à economia como exportação. No Vale do Paraíba as condições eram favoráveis para seu cultivo, dadas as condições naturais como altitude, temperatura adequada, mata virgem revestida de solo adequado e geografia favorável, com condições naturais esplêndidas.
	O Vale do Paraíba tornou-se assim um grande centro condensador de lavouras e de população; em meados do séc. XIX reúne-se aí a maior parcela da riqueza brasileira. Subindo pelo rio, os cafezais invadem e ocupam largamente a parte da província de São Paulo. Tomam-lhe também a vertente setentrional, estendendo-se pela região fronteiriça de Minas Gerais (PRADO JUNIOR, 1976, p.162).
	Para Müller (1969), a difusão do café no Vale expandiu-se a partir de 1836, estendendo-se por 50 anos, até 1886, coincidindo seu final com o fim da escravatura e o desgaste da terra. O cultivo do café não se deu de forma homogênea, mas em alguns centros, como Bananal, Areias e Santa Isabel, sua ascensão foi rápida. Em algumas cidades como Guaratinguetá, Lorena, Taubaté e São José dos Campos um pouco mais atrasada, refletindo um processo de crescimento urbano local desigual, em que alguns municípios representam o progresso em relação aos demais. 
	O café trouxe para o Vale do Paraíba uma nova população proveniente, de várias regiões: i) de Minas, por conta da falta de perspectiva de trabalho e em função da diminuição da produção de ouro; ii) do litoral; e iii) da área ocidental da Mantiqueira, entre outras áreas do Estado. 
	Esse processo fez com que novos aglomerados urbanos se desenvolvessem, ou por construção de patrimônio ou por concentração espontânea em torno de áreas de polarização. Assim surgem São José do Barreiro (1803), Santa Izabel (1832), Santa Branca (1833), Pinheiros (1834) e Silveiras (1830). 
	Surgiram novos povoados e os povoados se tornaram vilas. Assim caminhou a expansão do Vale do Paraíba, intensificando a urbanização em função do ouro negro: o café. O produto atraiu novos moradores, seja por construção de patrimônio ou por surgimento espontâneo. A vida urbana na Região se enriqueceu com 11 povoados. O Vale se desenvolvia em ritmo acelerado, com novos aglomerados e freguesias que se transformaram rapidamente em vilas (MÜLLER, 1969).
	Prado Jr. (1965) aponta que até o terceiro quartel do Século XIX toda essa área que abrange a bacia do Paraíba e regiões adjacentes era o centro por excelência da produção cafeeira do Brasil, e completa: “ Pouco depois da metade do século passado, esta área representa o setor mais rico e progressista do país, concentrando a maior parcela de suas atividades econômicas. Atinge também, pela mesma época, o auge do seu desenvolvimento; logo virá o declínio”. (PRADO JUNIOR, 1965, p.162).
	          O café trouxe para o Vale um processo acelerado de urbanização, estruturada por vários centros. Assim cita Müller:
	Todo esse conjunto representa um já avultado acervo de vida urbana para o Vale do Paraíba, agora contando com numerosos centros, em todas as suas porções, como é fácil de ser comprovado, com muito rápido desenvolvimento, a ponto de seis dos núcleos, fundados entre 1836-1886, chegarem dentro do mesmo período à posição de vila. Essa constatação revela a grande vitalidade que a urbanização da região então apresenta, encerrando-se essa fase áurea da cafeicultura regional com um total de 15 cidades, 10 vilas, 5 freguesias e 2 povoados.  (MÜLLER, 1969, p. 35). 
	A produção do café começou a diminuir a partir de 1854. O café entrou em colapso quando a plantação do oeste paulista começou a aumentar por causa da mão de obra assalariada e solos mais férteis. Entre os anos de 1900 a 1950, as cidades do Vale do Paraíba do Sul Paulista mantiveram os seus níveis populacionais e econômicos. 
	No período posterior a 1950, apenas as cidades próximas da Rodovia Presidente Dutra tiveram maior aumento demográfico, industrial e econômico. Essa Rodovia caracteriza-se como um ponto de interligação capaz de diferenciar funções urbanas (CLAUDIO ANTICO; LEAL, 1993). Sua inauguração, em 1950, trouxe para o Vale do Paraíba do Sul Paulista uma localização privilegiada em relação à cidade de São Paulo e Rio de Janeiro, na articulação dos principais centros metropolitanos do País. 
	A Rodovia constitui-se um espaço estratégico para a expansão do setor industrial, além de influenciar significativamente a aceleração do processo de urbanização dos municípios situados nesse eixo, que apresentam um grande desenvolvimento industrial, em especial aqueles localizados próximos à Região Metropolitana de São Paulo e ao longo da via Dutra.
	Já os demais municípios entraram em um processo de estagnação. Consequentemente, a Região passou a se constituir um dos eixos da desconcentração industrial da Região Metropolitana de São Paulo, o que contribuiu para o direcionamento de fluxos migratórios para a área. 
	As crises dos anos 1980 e 1990 afetaram de maneira incisiva a Região, refletindo-se no aumento do número de desempregados e na deterioração das condições de vida da população (VIEIRA, 2009). Müller (1969), em seu estudo, identifica os novos centros urbanos com crescimento acentuado entre 1950-1960, equiparando ao crescimento da população do Estado, e o Vale do Paraíba se destacou. 
	O autor ressalta que as primeiras indústrias surgiram já no fim do sec.XIX, quando se percebe o problema de procura de uma nova atividade para o Vale do Paraíba. Essa fase inicial da industrialização, que se manifestaria na década de 1880-1890, consubstanciou-se no aparecimento dos primeiros estabelecimentos, em 1888, aproveitando a matéria-prima que a região oferecia. Assim, os municípios que se destacam são: 
	 Taubaté - nove produções: uma de gás e óleo mineral; uma de louça; um engenho central; e seis cervejarias;
	 Pindamonhangaba - quatro indústrias: uma têxtil; uma beneficiadora de arroz; e uma cervejaria; 
	 Jacareí - três indústrias: uma têxtil; e uma destilaria de álcool;
	 Cachoeira Paulista: uma cervejaria; e 
	 São José dos Campos: uma cervejaria.
	A Região está estrategicamente situada entre as duas regiões metropolitanas mais importantes do País: São Paulo e Rio de Janeiro (Figura 1). Além de conectar essas duas importantes cidades, a RMVPLN conecta a região litorânea, na Serra do Mar, formada por São Sebastião, Caraguatatuba, Ilhabela e Ubatuba, e a Serra da Mantiqueira, composta por Campos do Jordão, São Bento do Sapucaí e Santo Antonio do Pinhal.
	A RMVPLN se destaca em âmbito nacional pela intensa e diversificada atividade econômica, caracterizada pela produção industrial desenvolvida nos municípios localizados no eixo da Rodovia Presidente Dutra, pelas atividades portuárias e petroleiras no Litoral Norte, e pelas atividades turísticas na Serra da Mantiqueira, litoral, e cidades históricas (EMPLASA, 2011).
	A Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte está localizada na porção norte da rodovia Presidente Dutra, constituída por montanhas, serras e picos. A parte sul do território apresenta o relevo brando e suave, formado por um imenso planalto, composto de uma série de platôs entrecortados de pequenos vales onde se concentra a maior parte da população urbana dos municípios (PIVOT, 2004). 
	Figura 1 - Localização da Área de Estudo.
	                                                         Fonte: Emplasa (2011)
	Para Pivot (2004), a RMVPLN é um importante polo econômico com ascendência sobre outros núcleos urbanos paulistas. Tem apresentado nas últimas décadas expressivas taxas de crescimento demográfico em função, entre outras, da instalação de um parque industrial com participação significativa na produção estadual, principalmente quanto às exportações e uso de tecnologia avançada.
	A compreensão da necessidade de se realizar estudos de caráter regional no Vale do Paraíba e Litoral Norte Paulista não é recente, três estudos anteriores foram desenvolvidos. O primeiro estudo foi realizado pelo Consórcio de Desenvolvimento Integrado do Vale do Paraíba - CODIVAP (1972), constituído com objetivo de identificar uma caracterização regional quanto aos aspectos ecológico, urbanístico, socioeconômico, sociocultural e institucional. 
	A contribuição do estudo foi tentar criar uma metodologia de análise capaz de fomentar informações para tomadas de decisão nas esferas municipal, estadual e federal. Em 1978, o Macroeixo foi o segundo estudo da Região do Vale e propôs a elaboração de um conjunto de diretrizes para o uso do solo em função da crescente descentralização da indústria a partir da cidade de São Paulo, visando condicionamento social ao mercado e suporte para o desenvolvimento de atividades econômicas, baseando-se na estrutura de serviços básicos. 
	O terceiro estudo, o Macrozoneamento do Vale do Paraíba (MAVALE, 1992), constitui um relatório técnico, gerado com a participação da Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE) e do Consórcio Integrado do Vale do Paraíba (CODIVAP), entre outros. Tal projeto foi estruturado com dois objetivos. O primeiro era dar suporte ao CODIVAP na elaboração de diretrizes de ordenamento do uso do solo regional para um melhor desenvolvimento da Região. O segundo era colocar à disposição da comunidade técnico-científica do País uma metodologia de planejamento regional baseada no uso de produtos de sensoriamento remoto orbital, com enfoque secundário ao desenvolvimento regional e à necessidade de proteção e recuperação das riquezas naturais e regionais. 
	O último estudo foi elaborado pela Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano SA (EMPLASA), para a criação da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. A proposta de criação da RMVPLN atende aos critérios com relação às dinâmicas: demográfica, econômica, funções urbanas e regionais de alta diversidade, especialização e integração econômica, segundo a Constituição Estadual.
	Todos os estudos convergem para um aspecto: a necessidade de criar um instrumento para gestão regional com proposta de um desenvolvimento equânime dos municípios, mas a necessidade de entender o conceito de região permeia essa discussão.
	A região do Vale do Paraíba, uma das principais regiões econômicas do Estado de São Paulo e do Brasil, apresenta uma grande diversidade socioeconômica entre os seus municípios. Os líderes políticos focam a gestão local, não visualizando problemas comuns na Região que estão se agravando, podendo, em um futuro muito próximo, atingir todos sem distinção. Nesse caso, a solução se tornará muito mais difícil e dispendiosa para todos (PIVOT, 2004). 
	A Região localiza-se no extremo oriente do Estado, ocupando um território de 16.268 Km2, correspondendo a 6,54% do total da área estadual, conforme informação da Secretaria de Planejamento do Estado de S. Paulo. Os municípios da RMVPLN estão distribuídos em cinco sub-regiões de governo, conforme Quadro 1. 
	Quadro 1 - Sub-regiões de Governo da RMVPLN.
	Municípios
	Região de Governo
	Caçapava, Igaratá, Jacareí, Jambeiro, Monteiro Lobato, Paraibuna, Santa Branca e São José dos Campos.
	Sub-região 1
	Campos do Jordão, Lagoinha, Natividade da Serra, Pindamonhangaba, Redenção da Serra, Santo Antônio do Pinhal, São Bento do Sapucaí, São Luis do Paraitinga, Taubaté e Tremembé.
	Sub-região 2
	Aparecida, Cachoeira Paulista, Canas, Cunha, Guaratinguetá, Lorena, Piquete, Potim e Roseira.
	Sub-região 3
	Arapeí, Areias, Bananal, Cruzeiro, Lavrinhas, Queluz, São José do Barreiro e Silveiras.
	Sub-região 4
	Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba.
	Sub-região 5
	    Fonte: Adaptado do Governo do Estado de São Paulo (LC 1.166/2012).
	Com essa divisão regional o governo pretende, por meio do Conselho Consultivo, criar um novo modelo de desenvolvimento para a Região, com uma estratégia específica para cada sub-região na distribuição dos investimentos e nos gastos públicos. A proposta é de um governo solidário, educador, empreendedor e prestador de serviço de qualidade para a Região. É necessário um estudo das necessidades de cada município para que o Governo identifique as homogenias e heterogenias de cada sub-região e fortalecer a nova região.      
	Milton Santos (1998), em seu estudo sobre a metrópole, cita que os elementos que se agrupam, dando a configuração espacial a um lugar, têm que passar por um estudo aprofundado, desde o homem até as instituições, juntamente com as firmas, e as formas de materialização da sociedade. Destrinchar as relações existentes entre esses elementos, tornando os conceitos realidades empíricas, permitirá que se vislumbre, no tempo e no espaço, a transformação.
	Essas propostas, em realidade, têm soado mais como um discurso político, pois os resultados, desde a criação dessa Região Metropolitana, não têm se mostrado empolgantes em função da grande diversidade socioeconômica e cultural existente entre os municípios da Região. 
	A RMVPLN foi constituída em janeiro de 2012 e somente em março de 2014 foi instituído o Conselho Consultivo, sem efetivamente criar propostas mais concretas até o momento. Não se nota uma política eficaz de ação conjunta entre os municípios da Região, entre eles os de maior arrecadação fiscal/faixa de renda, como São José dos Campos, ou de menor arrecadação, como Canas, Arapeí e Potim, bem como os municípios voltados ao Turismo, na Serra da Mantiqueira e no Litoral, o que pode constituir um caminho de distanciamento entre eles. 
	A Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte foi criada a partir da promulgação da Lei Complementar 1.166/12, que apresenta a justificativa legal do Estado na criação de aglomerados urbanos, região metropolitana e microrregião. Sua descrição está ipsis litteris no capítulo 1º da Lei Complementar Estadual 760/94- ANEXO B. 
	Esse capítulo define que a organização regional é estabelecida por meio de um Conselho Consultivo a fim de que o planejamento regional ocorra para:
	 Desenvolvimento socioeconômico e a melhoria da qualidade de vida;
	 Cooperação entre diferentes níveis de governo, mediante a descentralização, articulação e integração de seus órgãos e entidades da administração direta e indireta com atuação na Região, visando ao máximo aproveitamento dos recursos públicos a ela destinados;
	 Utilização racional do território, dos recursos naturais e a proteção do meio ambiente, dos bens culturais materiais e imateriais;
	 Integração do planejamento e da execução das funções públicas de interesse comum aos entes públicos atuantes na região; e
	 Redução das desigualdades regionais. 
	O Conselho de Desenvolvimento deve ser composto pelo prefeito de cada município integrante da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, ou por pessoa por ele designada, por representantes do Estado, ou seus respectivos suplentes, vinculados aos campos funcionais de interesse comum e por dois representantes do Poder Legislativo.  
	Será criada uma autarquia, vinculada ao Secretário de Desenvolvimento do Estado, que terá sede em São José dos Campos e será responsável legal por toda administração da RMVPLN, juntamente com o Estado, e responsável pelas questões administrativas e financeiras quanto aos projetos e desenvolvimento da RMVPLN. 
	Como já citado por Garson (2010) a estruturação do modelo de governança metropolitana passa por questões econômicas e sociais e da forma de financiamento do gasto público, em conjunto com os municípios participantes. O processo da constituição da RMVPLN, ainda em consolidação, não possui um Conselho de Desenvolvimento constituído, o que nos remete a (momento de comparação da lei com a governança metropolitana).
	Além das atribuições conferidas na Lei Complementar Estadual 790/94, outras atribuições serão conferidas em lei, definindo legislações e atribuições, destacando novamente questões subjetivas, dando condições de o poder público agir de acordo com seus interesses, resguardados na expressão ‘outras atribuições conferidas em lei’.
	O Fundo de Desenvolvimento, entretanto como a Lei Complementar 1.166/2011 foi toda baseada na Lei Complementar Estadual 760/94, há certa fragilidade nas suas especificações. As diretrizes que norteiam a RMVPLN aparecem de forma generalizada e subjetiva, e a partir da criação do Conselho de Desenvolvimento dever-se-á estabelecer para a RMVPLN medidas pontuais e objetivas.
	Um aspecto que merece atenção é quanto ao Art. 23 inciso III - empréstimos internos e externos e recursos provenientes da ajuda e cooperação internacional e de acordos intergovernamentais; e Item VIII - doações de pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, nacionais, estrangeiras ou multinacionais.  
	Quanto à integração dos serviços públicos comuns, estabelece que os municípios devem compatibilizar, como puderem, seus planos quanto à Região, o que de acordo com o regime constitucional de RM é uma contradição, já que cita que os municípios manterão sua autonomia administrativa, mas as questões regionais deverão ser discutidas de acordo com a Região, e não de acordo com as necessidades locais.
	Essa situação nos remete à Serrano (2009), que comenta que a definição de interesse local ou regional não possui densidade semântica capaz de gerar identificação taxativa do elenco de atividades públicas inseridas nesta ou naquela categoria, sem consideração individualizada de cada situação fática. A Lei Complementar da RMVPLN não estabelece diretrizes e ações do poder público, de maneiras pontuais quanto a mudanças e efetivas melhorias no âmbito da região, considerando as diferenças locais.                            
	A organização social do espaço urbano, também influenciada pela Lei  Complementar 1.166/2011, que  apresenta implicações bastante significativas para uma reflexão sobre qual tipo de espaço metropolitano se pretende num futuro próximo, com o qual a criação da RMVPLN e Litoral Norte irá contribuir, se para equalização e redução das diferenças locais ou sua ampliação. 
	Quanto às disposições transitórias, o Artigo 1º define que o Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Paraíba será instalado no prazo de 90 dias, contados a partir da publicação da Lei Complementar, e seu Regimento provisório deverá ser elaborado no prazo de 30 dias após a sua instalação. Esse fato não ocorreu, pois, a RMVPLN foi constituída em 09/01/2012 e dois anos depois foi criado o Conselho, que ainda não está em funcionamento efetivo por questões burocráticas.
	Nesse aspecto, Serrano (2009) cita que a criação de Região Metropolitana foi deliberada ao Estado de forma heterônoma e não facultada. As competências fixas e privativas são do Estado e reservada aos Municípios, apenas a possibilidade de participação na execução dos serviços comuns. Teoricamente seria mantida a autonomia municipal dos participantes da RM, mas o que se vê na prática é que o interesse metropolitano prevalece como interesse regional sobre o local, uma vez que na própria legislação os municípios terão, e não deverão, criar seus planos compatibilizando o interesse regional.
	O espaço, como cenário do desenvolvimento da sociedade e, consequentemente, quanto objeto do estudo proposto, manifesta as contradições do sistema, para discutir as similitudes e heterogeneidades da RMVPLN, apresentam-se considerações referentes às diferenças e proximidades regionais. 
	As similitudes aparecem no discurso do governo do estado, que descreve as sub-regiões de forma a mostrar a sua coesão. As heterogeneidades aparecem, de forma discreta, nos dados PIB, Saúde, Educação e População, extraídas do site da Fundação Sistema Estaduais de Análise de Dados – SEADE. 
	As sub-regiões foram constituídas por critérios territoriais, como se observa no Mapa da divisão de Governo das sub-regiões (Figura 2). Breitbach (1988) cita que a necessidade de conceituar região é movida pelo requisito da delimitação de áreas físicas (regionalização), o que tende a levar a um procedimento reducionista do fenômeno regional. Desta maneira a figura 2 apresenta de maneira espacial esse reducionismo ao qual se refere à autora.
	  Figura 2 - Mapa da divisão das sub-regiões.
	  Fonte: EMPLASA (2012)
	A constituição da RMVPLN também se fundamenta pela teoria de Lösch, interpretada por Breitbach (1988), que se baseia no conceito da teoria econômica da distribuição das atividades econômicas no espaço com a máxima racionalidade. As características das sub-regiões apresentadas a seguir, foram extraídas do estudo realizado pela EMPLASA (2011). 
	Na sub-região 1, os municípios de São José dos Campos, Jacareí e Caçapava, situados ao longo da Via Dutra, apresentam-se como os mais dinâmicos, aglutinando os ramos automobilístico e mecânico, como também a produção de pesquisas científica e tecnológica no campo aeroespacial, com ênfase em São José dos Campos. O município-polo da região metropolitana, São José dos Campos, abriga o aeroporto, administrado pela Infraero; Parque Tecnológico; e a Faculdade de Odontologia (FO) da Unesp; além do Inpe, ITA e da Embraer. Os demais municípios ao norte, Igaratá e Monteiro Lobato, e ao sul da rodovia, como Santa Branca, Jambeiro e Paraibuna, buscam incentivar o turismo e consolidar seus segmentos de maior potencialidade, que, em geral, se concentram no turismo rural, cultural e no ecoturismo, divulgando suas fazendas históricas, paisagens naturais, cachoeiras, festas típicas e artesanato, entre outros (EMPLASA, 2011).
	A sub-região 2 é semelhante ao padrão de ocupação da sub-região 1. Taubaté e Pindamonhangaba, situados no eixo da Dutra, apresentam economias mais diversificadas e dinâmicas. Taubaté destaca-se nos setores automobilístico, alimentício e químico; Pindamonhangaba tem sua economia na agropecuária, com incentivos ao setor industrial. Os municípios serranos de Campos do Jordão, Santo Antônio do Pinhal e São Bento do Sapucaí (estâncias climáticas) promovem o turismo de inverno. Tremembé e São Luiz do Paraitinga (estâncias turísticas), ao lado de Redenção da Serra, Natividade da Serra e Lagoinha, são reconhecidos pela qualidade do artesanato local, festas religiosas e ecoturismo (EMPLASA, 2011).
	A sub-região 3 destaca-se com cidades do turismo religioso de visitação nacional, recebendo milhares de romeiros, como a Estância Turística de Aparecida, Guaratinguetá (Casa de Frei Galvão), Cachoeira Paulista (Canção Nova) e Lorena (Santuário de São Benedito). O turismo rural, cultural e o ecoturismo em Piquete e Cunha. Guaratinguetá e Lorena fundamentam seu desenvolvimento no setor industrial e nos Ensinos Superior e Tecnológico. Potim, Canas e Roseira, ao lado da agricultura, vêm incrementando a indústria, o comércio e o turismo (EMPLASA, 2011).
	A sub-região 4 abrange Cruzeiro e Lavrinhas, com economias baseadas na indústria, no comércio de pequeno porte e no turismo ecológico. Inclui as cidades do Vale Histórico, Queluz, Silveiras, Areias, São José do Barreiro, Arapeí e Bananal, que no século XIX sediaram grandes fazendas produtoras de café. Ainda conservam toda a opulência da época, com intensa procura para o turismo rural, histórico-cultural e ecoturismo (EMPLASA, 2011). 
	A sub-região 5 abrange Caraguatatuba, Ubatuba, São Sebastião e Ilhabela, municípios litorâneos de paisagem privilegiada, com belíssimas praias e alto poder de atração da função de veraneio associada à função ecológica e de pesquisa. O Terminal Portuário de São Sebastião, situado estrategicamente no Litoral Norte do estado de São Paulo, é considerado a terceira melhor região portuária do mundo. Na área do Porto Organizado existe o Terminal Marítimo Almirante Barroso (Tebar), da Petrobras Transportes S/A –Transpetro, empresa subsidiária da Petrobras para óleo, derivados de petróleo e álcool combustível (EMPLASA, 2011).
	Essa descrição evidencia que as sub-regiões foram constituídas a partir de uma centralidade, reconhecendo algumas similaridades entre os municípios ou uma relação socioeconômica, já que alguns municípios de uma mesma sub-região se assemelham em relação à empregabilidade em determinados setores econômicos. As sub-regiões foram agrupadas de acordo com algumas características homogêneas, como histórico-cultural, ecoturismo, turismo religioso, produção científica, educação, tecnologia entre outras.  Além destas características de similaridades outras também fazem parte deste processo como as heterogeneidades, definidas no próximo item. 
	As heterogeneidades aparecem com menor relevância nos dados especializados nas figuras extraídos do site da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados SEADE: PIB, Saúde, Educação e População. Mesmo após uma década, as diferenças tendem a aumentar e não minimizar como se pretende e se argumentava quando da constituição da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. 
	A Figura 3 apresenta a distribuição da população nos municípios da RMVPLN. No período 2000/2010 observou-se uma mudança significativa nas tendências demográficas nos municípios da RM e no País, com redução das taxas de crescimento populacional em função da diminuição das taxas de fecundidade e mortalidade. 
	Também ocorreu redução das taxas de migração, em razão da recuperação econômica de antigas áreas reconhecidas como polos repulsores de população, como Paraná e Minas Gerais, e do estímulo resultante das políticas públicas de desconcentração econômica do País (CUNHA e BAENINGER, 2006).
	Essas modificações se refletiram na estrutura etária da população. Houve redução da base da pirâmide etária em razão da queda na fecundidade e aumento da população em idade ativa (PIA) e pessoas idosas. Essas novas tendências e consequente perfil demográfico colocam grandes desafios para as políticas públicas de caráter regional. Além dos cuidados com educação, cultura e acesso a novas tecnologias, especialmente para os jovens, devem resultar em ações integradas para tornar mais confortável a vida da população idosa, que apresenta tendência de crescimento.
	Figura 3 - População total dos municípios da RMVPLN, em 2000 e 2010.
	Fonte - Elaborada pela autora  com base no IBGE e SEADE.
	Devido ao processo de globalização, as metrópoles têm se transformado em polos de localização de serviços de alto valor adicionado: finanças, cultura, saúde, pesquisa e desenvolvimento, entre outros.  A distribuição do valor adicionado no período sob análise, 2000-2010, pode ser identificada na Figura 4. É preciso observar os efeitos de mudanças acentuadas no perfil econômico, considerando que os processos de saída da indústria das áreas metropolitanas em direção a centros de menor porte podem gerar desemprego e informalidade das relações de trabalho. 
	Da mesma forma, a emergência de serviços de alto valor agregado fortemente concentrada nos municípios localizados ao longo da Dutra demanda oferta de mão de obra qualificada, muitas vezes escassa na região. Um rebatimento desses dados pode ser observado na Figura 4 que espacializa a RAIS na RM.
	Figura 4 - PIB Valor Adicionado  2000-2010.
	Fonte - Elaborada pela autora  com base no IBGE e SEADE
	Os dados de educação são do último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE - 2010), com pessoas maiores de 15 anos. O levantamento mostra que em São Luiz do Paraitinga 10,03% da população dessa faixa etária são alfabetizadas. Segue Redenção da Serra, com 10,38%; Monteiro Lobato, com 10,49%; Lagoinha, 10,50%; Cunha, 10,52%; São José do Barreiro; 11,04% e Natividade da Serra, com 16,56%. No País o índice é de 9,62%.
	A Figura 5, a seguir, traz os dados da educação, com a taxa de analfabetismo da população de 15 anos e mais em porcentagem dos municípios. 
	Figura 5 – Dados da Educação: taxa de analfabetismo da população de 15 anos e mais em % (2000- 2010)
	Fonte: Elaborada pela autora  com base no IBGE e SEADE
	Por outro lado, nove municípios da RMVPLN receberam o selo Município Livre do Analfabetismo do Ministério da Educação (MEC). O certificado é concedido para as cidades que conseguiram alcançar a meta de 96% de alfabetização Aparecida, Cruzeiro, Guaratinguetá, Jacareí, Lorena, Pindamonhangaba, São José dos Campos, Taubaté e Tremembé fazem parte do grupo das 207 cidades no País a conseguir alcançar o objetivo estabelecido pelo Programa Brasil Alfabetizado, que quer universalizar o acesso à alfabetização de jovens e adultos com 15 anos ou mais. 
	De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o número de leitos preconizado como adequado para atendimento de mil habitantes em uma localidade é de três a cinco. Em relação à saúde (Figura 6), cinco municípios da RMVPLN atendiam esse índice no ano 2000, ou seja, 12% do total. Em 2010, apenas um município atendia ao índice (2,5%). Houve a depreciação de um importante serviço básico em uma Região em que o valor adicionado fiscal aumentou. 
	Nos municípios localizados ao longo da Dutra, onde houve crescimento do VAD, ocorreu uma queda na oferta do serviço. Aumentou a população predominantemente pela migração, mas os investimentos na área da saúde não acompanharam esse crescimento. A Figura 6 mostra os leitos destinados ao SUS de acordo com o coeficiente por mil habitantes, do ano 2000 a 2010. 
	Figura 6 - Saúde (Leitos SUS - Coeficiente por mil habitantes) 2000-2010.
	Fonte: Elaborada pela autora  com base no IBGE e SEADE
	Essa heterogeneidade entre os municípios pode ser melhor compreendida ao observar o mapa da Figura 7, que apresenta a porcentagem da população e o emprego formal em diferentes setores da economia. São dados de 2013 da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). 
	Com a análise dos dados coletados da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE, 2014) constata-se que os municípios com maior riqueza econômica concentram o emprego nos setores da indústria de transformação, serviços industriais e utilidade pública, serviços e construção civil. São setores que contribuem para o crescimento.
	Em alguns municípios/sub-região existe uma concentração de emprego em determinados setores, como administração pública, e outra em serviço, na indústria de transformação, comércio etc. Os municípios que possuem maior concentração no setor de indústria de transformação, como Taubaté, São José dos Campos, Jambeiro e Caçapava são aqueles que receberam investimentos do Estado em infraestrutura para os setores evidenciados. 
	Comparados os dados de cada sub-região à média da Região, as diferenças chegam a números significativos em alguns setores econômicos, o que compromete o desenvolvimento em questões de custo do município nas questões estruturais, quanto para que o Estado possa criar uma gestão regional com melhor consciência política de solidariedade local. 
	A Figura 7, a seguir, apresenta a porcentagem da população e emprego formal em diferentes setores da economia de acordo com Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS, 2013).
	Figura 7 - Porcentagem da população e emprego formal em diferentes setores da economia. 
	Fonte – RAIS - MTE (2014). 
	A sub-região 1 se destaca nos setores indústria de transformação, serviços industriais e utilidade pública e construção civil; a 2 na agropecuária, serviços, serviços industriais, utilidade pública e administração pública; a 3 no setor de extração mineral, indústria de transformação e construção civil e serviços; a 4 nos setores de extração mineral, administração pública e agropecuária; e a sub-região 5 concentra os setores de serviços industriais de utilidade pública, construção civil, comércio e serviço.
	Quanto à riqueza de cada sub-região, em comparação à riqueza da RMVPLN, podem ser identificadas as desigualdades nos Quadros 1 e 2, que apresentam o PIB e valor adicionado (2012) e a porcentagem em relação à RMVPLN. A sub-região 1 representa 57% do PIB total e 40% do PIB per capita do total da RMVPLN. 
	Tabela 1 - PIB Total da RMVPLN e sub-regiões
	          PIB Per capta (em reais) 
	    PIB total (milhões de reais)
	 ANO 2012
	Total da RMVPLN
	743.712,11
	55.221,75
	298.693,31
	31.826,66
	Sub-região 1
	149.516,71
	12.647,63
	Sub-região 2
	133.432,20
	5.107,72
	Sub-região 3
	88.697,25
	1.587,21
	Sub-região 4
	73.372,64
	4.052,54
	Sub-região 5
	                               Fonte: Tabela Adaptada de: SEADE (2014)              
	Tabela 2 - Comparativo de porcentagem do PIB da 
	         RMVPLN e Sub-regiões
	       PIB Per capta
	PIB total
	ANO  2012
	100,00
	100,00
	RMVPLN
	40,16
	57,63
	Sub-região 1
	20,10
	22,90
	Sub-região 2
	17,94
	9,25
	Sub-região 3
	11,93
	2,87
	Sub-região 4
	9,87
	7,34
	Sub-região 5
	                                  Fonte: Tabela Adaptada de SEADE (2014)
	O crescimento da população em alguns municípios e a redução em outros, conforme apresentado nas tabelas 1 e 2, fazem com que haja a necessidade de discutir questões relativas à mobilidade intrarregional de pessoas, em busca de novas oportunidades de trabalho e/ou estudo. 
	Um estudo do NEPO/UMICAMP (2013) do movimento pendular na macrometrópole apresenta dados dessa pendularidade na RMVPLN.  Destaca que o seu crescimento demográfico foi o mais acentuado entre 1991 e 2000 e mais moderado entre 2000 e 2010. 
	Nesse período de 20 anos houve um incremento de 622 mil pessoas à população regional, resultando em uma taxa de crescimento de 2,15% ao ano na década de 1990 e 1,31% na década seguinte. Em termos do papel das componentes demográficos percebem‐se também alterações significativas. 
	A migração reduziu sua participação no crescimento demográfico regional entre 1991 e 2000, passando de 32% nesse período para 22% no período seguinte. Isso expressa que tal comportamento deu‐se da mesma forma em todos os municípios, fato que teve interferência direta sobre o processo de redistribuição espacial da população regional (NEPO/UMICAMP, 2013).
	Segundo Delgado (2013), a expressão movimentos pendulares é utilizada para designar os movimentos cotidianos das populações entre o local de residência e o local de trabalho e/ou estudo. No conceito de pendularidade está implícita a ocorrência de deslocamentos de uma pessoa entre dois pontos do espaço geográfico: um deslocamento de ida para o local de trabalho e/ou estudo e outro de retorno ao local de residência. 
	Essa mobilidade se dá com certa regularidade, o que reflete como uma das características das grandes aglomerações urbanas, motivada pela dissociação entre local de moradia e local de trabalho/estudo, dada a concentração de oportunidades de trabalho/estudo em outro município, ou conjunto deles, de maior porte, e a própria distribuição de funções internamente à aglomeração. 
	O movimento pendular representa uma dinâmica funcional que resulta da organização do território e da não coincidência entre o local de residência e os locais de trabalho e/ou estudo (DELGADO, 2013). 
	Para o Nepo (2013), existe uma evidente relação entre a perda ou ganho de importância na concentração populacional e o papel da migração no crescimento dos municípios. Os que vêm perdendo peso demográfico relativo são justamente aqueles onde a migração tem reduzido sua contribuição para o incremento de população. 
	Dentre esses municípios podem ser citados Guaratinguetá, Jacareí, Aparecida e Cruzeiro, onde o crescimento vegetativo representou 100% do componente de crescimento demográfico no período entre 2000 e 2010. Por outro lado, naqueles municípios em que a migração apresentou proporção importante do incremento, casos como em Potim (73,4%), Jambeiro (73,4%) e Caraguatatuba (57,8%), o peso relativo na população regional aumentou. 
	Os movimentos de entrada e saída, em grande parte, refletem no movimento pendular por motivo trabalho dos residentes da RMVPLN. Considerando as 129.671 pessoas nessa condição (6% da população total da RMVPLN), 72% delas apresentam como destino a própria RMVPLN (pendularidade intrametropolitana) e outros 10% desse contingente tiveram como destino a RMSP, sendo que este último fato demonstra a forte relação existente entre essa região e a RMSP (NEPO, 2013, p. 84).
	O estudo do NEPO (2013) destaca que há uma diferença dos destinos da mobilidade entre municípios mais populosos e os menos populosos na Região. O município sede tem como principal destino de seus residentes os municípios médios, seguido pelo movimento migratório para a RMSP. 
	Em contrapartida, os municípios médios têm como principal destino o município sede, seguido pelos municípios pequenos. Finalmente, os municípios pequenos têm como principal destino de seus residentes os municípios médios e em seguida os municípios pequenos, que em geral são municípios limítrofes.
	Observando o fluxo contrário, ou seja, pessoas residentes em outras regiões que se deslocam por motivo trabalho ou estudo para a RMVPLN, a sede recebe quase 60% dos pendulares vindos de municípios médios da RMVPLN, seguido de aproximadamente 20% de pendulares de municípios pequenos (...). Já os municípios médios recebem quase 50% dos pendulares vindos de municípios pequenos da RMVPLN e, em seguida, quase 20% provindos dos municípios médios da região. Por fim, os municípios pequenos da RMVPLN recebem mais de 40% dos pendulares dos próprios municípios pequenos, seguido de mais de 30% provindos de municípios médios (NEPO, 2013, p.85).
	A Figura 8 apresenta de forma esquemática os fluxos de movimentos pendulares na RMVPLN, permitindo visualizar as principais tendências destacadas até aqui. De acordo com o NEPO (2013), o Vale do Paraíba e o Litoral Norte passam por um processo de crescimento populacional e econômico de suas cidades principais, São José dos Campos, no Vale, e Caraguatatuba no Litoral Norte. 
	Figura 8 – Movimento Pendular da RMVPLN.
	Fonte: Projeto mobilidade pendular na Macrometrópole (NEPO/UNICAMP ‐ EMPLASA, 2013)
	Tal crescimento representa a grande importância econômica regional da sede, São José dos Campos, e sua dinâmica interfere diretamente na economia, considerando que 40% do valor adicionado da RMVPLN ainda provêm do Município. Destaca-se que o perfil econômico dos municípios da região é bastante diversificado, devido a suas características econômicas já descritas neste trabalho no item 4.5.1.
	Apesar da RMVPLN ter no Estado, maior participação do setor de serviços, essa concentração é equivalente a 53% do valor adicionado, sendo menor do que em outras regiões do Estado, conforme já apresentado, pela grande presença da indústria, que tem 46% de participação desse valor da Região. 
	Ressalta-se ainda que as economias de vários municípios têm uma parte significativa da circulação e realização decorrente de suas atividades tecnológicas e industriais e de atividades petrolíferas e portuárias. Já os municípios menores possuem um perfil de maior desenvolvimento econômico, baseado na realização local dos investimentos, inclusive com maior participação da atividade agropecuária, conforme dados da RAIS. 
	Os dados apresentados quanto à pendularidade da RMVPLN solidificam as relações e diferenças inter e intrarregionais, o que mais uma vez evidencia a particularidade dessa Região Metropolitana e a importância de criar um programa de governança sustentável, que busque reduzir essas diferenças ou ao menos evidenciá-las de forma objetiva para que os governos locais possam ter uma ação efetiva de minimizá-las.
	Como já citado, para Serrano (2009), a criação de Região Metropolitana é atribuída ao Estado-membro de acordo com sua conveniência e discricionariedade. O autor contribui para a compreensão da competência/direito do Estado como atribuição deste processo. A criação da RM implica numa administração compartilhada/complementar com o município, não havendo, portanto, uma imposição do Estado na administração municipal, que manteria a sua autonomia.
	Outros autores corroboram quanto à prestabilidade de criar uma gestão regional a partir de analises e identificação da viabilidade para uma gestão de coesão. Conforme já apresentado, quatro estudos foram feitos para comprovar a viabilidade da gestão metropolitana, o Consórcio de Desenvolvimento Integrado do Vale do Paraíba - CODIVAP (1972), o Macroeixo em 1978, o Macrozoneamento do Vale do Paraíba - MAVALE, 1992 e o último da Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano SA – EMPLASA 2011. 
	Magalhães (2010) corrobora com ideia da:
	necessidade de criar uma forma de instrumentar a cooperação entre os municípios, apoiando uma política de desenvolvimento regional nas regiões metropolitanas onde há grandes desequilíbrios, mudanças na organização fiscal poderiam ser capazes de ter êxito na redução das desigualdades, na distribuição da riqueza e na necessidade de investimento, alocando os maiores recursos onde estão os maiores gastos, procurando redistribuir recursos. 
	A partir desses estudos e diante dessa concepção, a pesquisa leva para uma observação do caso da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte e como está à governança. Algumas considerações serão apresentadas com uma análise de alguns itens que a instituíram a LC e quanto efetivamente está na prática e se de fato, com os estudos realizados, estão sendo aplicado para gestão. capítulos:
	No capítulo I apresenta-se a justificativa legal do Estado para criar a Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Sua descrição está ipsis litteris no capítulo 1º da LC Estadual 760/94. Os objetivos ao instituir uma RM contemplam o planejamento regional; o desenvolvimento socioeconômico; a melhoria da qualidade de vida e a cooperação entre diferentes níveis de governo, mediante a descentralização, articulação e integração de seus órgãos e entidades da administração direta e indireta com atuação na Região. Esses objetivos visam o máximo aproveitamento dos recursos públicos; a utilização racional do território e dos recursos naturais; a proteção do meio ambiente, dos bens culturais materiais e imateriais; a integração do planejamento e a execução das funções públicas de interesse comum aos entes públicos atuantes na região, além da redução das desigualdades regionais. 
	Embora a lei seja lei, por si não caracteriza especificidades de ação. A instituição da RMVPLN não apresentou nenhuma justificativa de fundamentação objetiva. Não se percebe uma necessidade ou vontade da administração municipal/local em criá-la, seja por motivos legais ou por outras questões. De acordo com o art.3º da LC Estadual 760/94 “Considerar-se-á região metropolitana o agrupamento de municípios limítrofes, com destacada expressão nacional, a exigir planejamento integrado e ação conjunta com união permanente de esforços para execução das funções públicas de interesse comum, dos entes públicos nela atuantes”.  
	O Capítulo II explicita que no Conselho de Desenvolvimento as atribuições serão definidas e fixadas de acordo com o regimento interno da RM de forma subjetiva, o que implica na ação do Estado como órgão regulador da RMVPLN até a constituição do Conselho.  Enquanto o Conselho de Desenvolvimento não está totalmente constituído para definir as diretrizes de planejamento, cabe ao Estado defini-las, como estabelece a Lei Complementar da 1.166/2012: 
	O Conselho de Desenvolvimento será composto pelo Prefeito de cada Município integrante da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, ou por pessoa por ele designada, por representantes do Estado, ou seus respectivos suplentes, vinculados aos campos funcionais de interesse comum e por 2 (dois) representantes do Poder Legislativo.
	O Capítulo III trata da criação de uma autarquia vinculada à Secretaria de Desenvolvimento do Estado com sede no município de São José dos Campos, que será responsável legal por toda administração da RMVPLN juntamente com o Estado:
	Essa responsabilidade envolve questões administrativas e financeiras quanto a projetos e ao desenvolvimento da RMVPLN. Além das atribuições conferidas na LC Estadual 790/94 há outras previstas na lei, mas não estão definidas quais legislações e atribuições. Novamente são questões subjetivas, dando condições do poder público agir de acordo com seus interesses, resguardada a expressão ‘outras atribuições conferidas em lei’ LC Estadual (1994).
	No Capítulo IV, que trata do Fundo de Desenvolvimento, a LC 1.166/2011 foi toda permeada pela LC Estadual 760/94, o que a fragiliza, porque uma alteração na Lei Estadual deve refletir-se na LC RMVPLN, conforme as diretrizes estabelecidas:
	Norteiam a RMVPLN foram colocadas de forma generalizada e subjetiva, e cabe ao Conselho de Desenvolvimento estabelecer medidas para que tenha diretrizes pontuais e objetivas. Nesse contexto, destaca-se o Art. 23, Inciso III - empréstimos internos e externos e recursos provenientes da ajuda e cooperação internacional e de acordos intergovernamentais; e Inciso VIII - doações de pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, nacionais, estrangeiras ou multinacionais. Em nenhum momento está evidente a cooperação ou doação; quais são os parâmetros ou interesses e em quais condições, se local ou regional, e como se dará esse processo.  
	O Capítulo V estabelece que os municípios terão que compatibilizar, como puderem, seus planos quanto à região, o que contradiz o regime constitucional da RMVPLN, conforme estabelecido na lei:
	 Esse regime assegura que os municípios manterão sua autonomia administrativa, mas que as questões regionais, serão discutidas de acordo com a Região, e não de acordo com o local. Para Serrano (2009), a definição de interesse local ou regional não possui densidade semântica, capaz de gerar identificação taxativa do elenco de atividades públicas inseridas nesta ou naquela categoria, sem consideração individualizada de cada situação fática. Neste contexto a LC da RMVPLN não estabelece diretrizes e ações do poder públicos pontuais, quanto às mudanças e efetivas melhorias na Região, considerando as diferenças locais.
	A organização social do espaço urbano, que é também por ela influenciada, apresenta implicações bastante significativas que levam a refletir sobre qual tipo de espaço urbano e metropolitano se espera num futuro próximo, e se efetivamente a criação da RMVPLN irá contribuir para equalização e redução das diferenças locais. 
	O Capítulo VI trata das disposições transitórias:
	De acordo com o Art. 1º: “O Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Paraíba será instalado no prazo de 90 (noventa) dias contados a partir da publicação desta lei complementar e seu Regimento provisório deverá ser elaborado no prazo de 30 (trinta) dias após a sua instalação”. O que se observa até o presente momento é que esta etapa ainda não foi executada, sem explicações objetivas, por parte do poder público estadual, a RMVPLN foi instituída em 09/01/2012, e os gestores municipais ainda aguardam seu cumprimento.
	Diante dos dados apresentados e da legislação de criação da RMVPLN, nota-se que, este importante projeto que deveria beneficiar diversos municípios no seu desenvolvimento local e regional não avançou, por hiatos nas gestões que antecederam ou estavam à frente deste projeto. Entretanto o que teoricamente seria manter a autonomia municipal dos participantes da RMVPLN, o que se vê na prática é que o interesse metropolitano prevaleceu como interesse regional sobre o local, uma vez que pela própria legislação os municípios “terão” que cumprir uma imposição, e não “deverão” criar seus planos diretores, considerando suas peculiaridades, porém, compatibilizando com o interesse regional.
	5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
	A Legislação Federal confere ao Estado-membro o poder de criação das RMs desde que as necessidades regionais sejam identificadas, pressupondo-se que por meio de um governo regional a administração desse conjunto de municípios, poderia ser facilitada em suas gestões, garantindo assim a autonomia municipal. Infere-se o não cumprimento e a inconstitucionalidade no projeto de formação da RMVPLN, pois a lei complementar estaria contrapondo ao disposto legal o que compete ao município, em definir suas ações, ou criar seus planos de acordo com a Região e suas particularidades. 
	A RMVPLN foi constituída sem um diálogo aprofundado  com os gestores municipais o que ocasionou diversas lacunas no decorrer do projeto que refletiu-se na sua execução. Contudo os gestores acreditavam que este importante projeto traria aos seus municípios um desenvolvimento local e regional que dialogassem com os anseios da RMs,  o que estabelece a Lei desde sua criação. Nota-se  com a análise dos dados pesquisados neste estudo  que são ações com diversos questionamentos a respeito da efetivação da proposta do projeto e a articulação regional , desconsiderando as diferenças e questões locais. 
	As ações que são de responsabilidade do Estado justificariam uma RM, o que abre precedente para que se transfira aos municípios a gestão compartilhada do desenvolvimento local e regional, entre eles a mobilidade urbana, saúde, educação, segurança pública, recursos hídricos, por meio do regime de concessão ou prestados diretamente pelo poder público municipal.  
	As ações não estão definidas de forma objetiva, ainda que exista uma legislação que respalde as diretrizes para cada esfera de poder, desta forma, não evidencia quais áreas serão efetivamente asseguradas de forma regional e local. Durante a análise documental em muitos momentos, identificou que algumas atribuições de responsabilidade do Estado são realizadas pelos municípios, e as atribuições que são de caráter local, podem permitir intervenção do Estado por se tratar de interesse regional.  
	Embora a governança metropolitana objetiva um planejamento direcionado nas características propostas, de forma regional e local, para a RMVPLN essas diretrizes ainda não foram efetivamente estabelecidas, permanecendo ainda na teoria. Alguns impasses na implementação do projeto, ocasionou a adiamento, sendo que somente em março de 2014 foi retomada a pauta para compor o novo Conselho de Desenvolvimento.  Visto que as propostas de trabalho ainda não foram iniciadas para efetivar a justificativa de participação dos municípios e melhorar o desenvolvimento da Região como um todo.
	Os critérios para instituir a RMVPLN estão apresentados em um estudo técnico quanto ao território, identificando as centralidades nas respectivas similitudes e heterogenias de cada sub-região e no desenvolvimento dos aspectos socioeconômico e cultural, presentes nos conceitos de regionalismo e regionalização. 
	A regionalização tem uma regra geral, a preocupação de conseguir um melhor equilíbrio na repartição de riquezas, tentando atenuar as zonas de subdesenvolvimento, mitigando as desigualdades que possam se agravar.  Ao contrário, o regionalismo tem uma lei, a ascensão ao poder de decisão, quer esse poder seja político, administrativo, econômico ou cultural, estabelecido em sua concepção. 
	Os argumentos apresentados pelo Estado para instituir a RMVPLN atende os cinco objetivos citados neste presente estudo, porém vale ressaltar que, atendê-los de forma equânime é um desafio para todas as esferas de poder, e também todos os atores participantes desse processo. 
	Cabe aos pesquisadores acompanharem e observarem todo o processo de criação das políticas públicas para essa nova região metropolitana do País, uma vez que as diferenças regionais são evidentes, mas tecnicamente sua criação se justifica, considerando os possíveis benefícios à serem agregados. 
	O presente estudo constata que a RMVPLN se destaca no cenário nacional e internacional por sua diversidade no desenvolvimento econômico e tecnológico, entre outros, o que faz ressaltar a relevância dos estudos e dados de diversas temáticas para que seja também um destaque na gestão. Os objetivos traçados para seu crescimento, desenvolvimento e sustentabilidade devem ser equacionados em todos os 39 municípios que a compõem, e corroborado com a finalidade de uma região metropolitana, como instrumento de gestão regional previsto em seu propósito, respeitando as peculiaridades, reduzindo as desigualdades inter e intrarregional.  
	Ressalta-se que o presente estudo traz observações que foram levantadas ao longo da pesquisa, contudo muito ainda será investigado devido às complexidades do projeto e das limitações, entre elas as políticas, econômicas e territoriais, em particular as sub-regiões, para sua implementação. 
	O estudo também apresenta alguns questionamentos como os municípios se veem dentro deste processo e concepção de Região Metropolitana? 
	Como os municípios irão se adequar tecnicamente para se adaptar a nova legislação regional? 
	Caso seja efetivada a RMVPLN como previsto na legislação, os gestores irão conseguir identificar os benefícios locais como uma gestão regional? 
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	ANEXO A - LEI COMPLEMENTAR Nº 14, DE 8 DE JUNHO DE 1973
	LEI COMPLEMENTAR Nº 14, DE 8 DE JUNHO DE 1973
	Estabelece as regiões metropolitanas de São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Salvador, Curitiba, Belém e Fortaleza.
	O PRESIDENTE DA REPÚBLICA :
	Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:      Art. 1º  Ficam estabelecidas, na forma do art. 164 da Constituição, as regiões metropolitanas de São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Salvador, Curitiba, Belém e Fortaleza.       § 1º A região metropolitana de São Paulo constitui-se dos municípios de: São Paulo, Arujá, Barueri, Biritiba-Mirim, Caieiras, Cajamar, Carapicuíba, Cotia, Diadema, Embu, Embu-Guaçu, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato, Franco da Rocha, Guararema, Guarulhos, Itapecerica da Serra, Itapevi, Itaquaquecetuba, Jandira, Juquitiba, Mairiporã, Mauá, Mogi das Cruzes, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Poá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Salesópolis, Santa Isabel, Santana de Parnaíba, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Suzano e Taboão da Serra.
	      § 2º A região metropolitana de Belo Horizonte constitui-se dos municípios de: Belo Horizonte, Betim, Caeté, Contagem, Ibirité, Lagoa Santa, Nova Lima, Pedro Leopoldo, Raposos, Ribeirão das Neves, Rio Acima, Sabará, Santa Luzia e Vespasiano.       § 3º A região metropolitana de Porto Alegre constitui-se dos municípios de: Porto Alegre, Alvorada, Cachoeirinha, Campo Bom, Canoas, Estância Velha, Esteio, Gravataí, Guaíba, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Sapiranga, Sapucaia do Sul e Viamão.       § 4º A região metropolitana de Recife constitui-se dos municípios de: Recife, Cabo, Igarassu, Itamaracá, Jaboatão, Moreno, Olinda, Paulista e São Lourenço da Mata. 
	      § 5º A região metropolitana de Salvador constitui-se dos municípios de: Salvador, Camaçari, Candeias, Itaparica, Lauro de Freitas, São Francisco do Conde, Simões Filho e Vera Cruz.       § 6º A região metropolitana de Curitiba constitui-se dos municípios de: Curitiba, Almirante Tamandaré, Araucária, Bocaiúva do Sul, Campo Largo, Colombo, Contenda, Piraquara, São José dos Pinhais, Rio Branco do Sul, Campina Grande do Sul, Quatro Barras, Mandirituba e Balsa Nova.       § 7º A região metropolitana de Belém constitui-se dos municípios de: Belém e Ananindeua.       § 8º A região metropolitana de Fortaleza constitui-se dos municípios de: Fortaleza, Caucaia, Maranguape, Pacatuba e Aquiraz. 
	      § 9º O valor do salário mínimo nos municípios integrantes de uma região metropolitana será igual ao vigente na Capital do respectivo Estado. 
	     Art. 2º  Haverá em cada região metropolitana um Conselho Deliberativo e um Conselho Consultivo, criados por lei estadual. 
	      § 1º O Conselho Deliberativo constituir-se-á de 5 (cinco) membros de reconhecida capacidade técnica ou administrativa, nomeados pelo Governador do Estado, sendo um deles dentre os nomes que figurem em lista tríplice feita pelo Prefeito da Capital e outro mediante indicação dos demais municípios integrantes da região metropolitana.       § 2º O Conselho Consultivo compor-se-á de um representante de cada Município integrante da região metropolitana sob a direção do Presidente do Conselho Deliberativo. 
	      § 3º Incumbe ao Estado prover, a expensas próprias, as despesas de manutenção do Conselho Deliberativo e do Conselho Consultivo.
	Art. 3º Compete ao Conselho Deliberativo:
	I - promover a elaboração do Plano de Desenvolvimento Integrado da região metropolitana e a programação dos serviços comuns; 
	II - coordenar a execução de programas e projetos de interesse da região metropolitana, objetivando-lhes, sempre que possível, a unificação quanto aos serviços comuns;       Parágrafo único. A unificação da execução dos serviços comuns efetuar-se-á quer pela concessão do serviço a entidade estadual, quer pela constituição de empresa de âmbito metropolitano, quer mediante outros processos que, através de convênio, venham a ser estabelecidos.      Art. 4º  Compete ao Conselho Consultivo: 
	      I - opinar, por solicitação do Conselho Deliberativo, sobre questões de interesse da região metropolitana;       II - sugerir ao Conselho Deliberativo a elaboração de planos regionais e a adoção de providências relativas à execução dos serviços comuns. 
	     Art. 5º  Reputam-se de interesse metropolitano os seguintes serviços comuns aos municípios que integram a região: 
	I - planejamento integrado do desenvolvimento econômico e social;
	 II - saneamento básico, notadamente abastecimento de água e rede de esgotos e serviço de limpeza pública; 
	 III - uso do solo metropolitano; 
	IV - transportes e sistema viário, 
	V - produção e distribuição de gás combustível canalizado; 
	VI - aproveitamento dos recursos hídricos e controle da poluição ambiental, na forma que
	dispuser a lei federal; 
	VII - outros serviços incluídos na área de competência do Conselho Deliberativo por lei federal.      Art. 6º  Os municípios da região metropolitana, que participarem da execução do planejamento integrado e dos serviços comuns, terão preferência na obtenção de recursos federais e estaduais, inclusive sob a forma de financiamentos, bem como de garantias para empréstimos.       Parágrafo único. É facultado ao Poder Executivo federal, incluir, entre as diretrizes e prioridades a que alude o artigo 25, § 1º, alínea a da Constituição, a participação dos municípios na execução do planejamento integrado e dos serviços comuns da região metropolitana.      Art. 7º  Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.
	Brasília, 8 de junho de 1973; 152º da Independência e 85º da República.
	EMÍLIO G. MÉDICI 
	Alfredo Buzaid
	Antônio Delfim Netto 
	João Paulo dos Reis Velloso
	José Costa Cavalcanti 
	Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial da União - Seção 1 de 11/06/1973
	 Diário Oficial da União - Seção 1 - 11/6/1973, Página 5585 (Publicação Original).
	 Coleção de Leis do Brasil - 1973, Página 3 Vol. 3 (Publicação Original).
	ANEXO B - LEI COMPLEMENTAR Nº 760, DE 01 DE AGOSTO DE 1994
	LEI COMPLEMENTAR Nº 760, DE 1º DE AGOSTO DE 1994

	LEI COMPLEMENTAR Nº 760, DE 01 DE AGOSTO DE 1994
	Estabelece diretrizes para a Organização Regional do Estado de São Paulo.
	O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:
	Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei complementar:Artigo 1° - A Organização Regional do Estado de São Paulo terá por objetivo promover:I - o planejamento regional para o desenvolvimento sócio-econômico e melhoria da qualidade de vida;
	II - a cooperação dos diferentes níveis de governo, mediante a descentralização, articulação e integração de seus órgãos e entidades da administração direta e indireta atuantes na região, visando ao máximo aproveitamento dos recursos públicos a ela destinados;III - a utilização racional do território, dos recursos naturais e culturais e a proteção do meio ambiente, mediante o controle da implantação dos empreendimentos públicos e privados na região;
	IV - a integração do planejamento e da execução de funções públicas de interesse comum aos entre públicos atuantes na região; e
	V - a redução das desigualdades sociais e regionais.
	Parágrafo único - O Estado, mediante lei, criará um Sistema de Planejamento Regional e Urbano, sob a coordenação da Secretaria de Planejamento e Gestão, com as finalidades de incentivar a organização regional e coordenar e compatibilizar seus planos e sistemas de caráter regional.
	Artigo 2° - O território estadual poderá ser dividido, total ou parcialmente, mediante leis complementares, em unidades regionais, configurando regiões metropolitanas, aglomerações urbanas ou microrregiões, conforme as respectivas peculiaridades.
	Artigo 3° - Considerar-se-á região metropolitana o agrupamento de municípios limítrofes, com destacada expressão nacional, a exigir planejamento integrado e ação conjunta com união permanente de esforços para a execução das funções públicas de interesse comum, dos entes públicos nela atuantes, que apresente, cumulativamente, as seguintes características:
	I - elevada densidade demográfica;
	II - significativa conurbação;
	III - funções urbanas e regionais com alto grau de diversidade; e
	IV - especialização e integração sócio-econômica.
	Artigo 4° - Considerar-se-á aglomeração urbana o agrupamento de municípios limítrofes, a exigir planejamento integrado e a recomendar ação coordenada dos entes públicos nele atuantes, orientada para o exercício das funções públicas de interesse
	comum, que apresente, cumulativamente, as seguintes características:
	I - relações de integração funcional de natureza econômica-social; e
	II - urbanização contínua entre municípios ou manifesta tendência nesse sentido.
	Artigo 5° - Considerar-se-á microrregião o agrupamento de municípios limítrofes a exigir planejamento integrado para seu desenvolvimento e integração regional, que apresente, cumulativamente, características de integração funcional de natureza físico-territorial, econômico -social e administrativa.
	Artigo 6° - Os projetos de lei complementar que objetivem a criação de unidades regionais ou a modificação de seus limites territoriais ou de sua designação deverão ser instruídos com o parecer da Secretaria de Planejamento e Gestão que demonstre a existência das características referidas nos artigos 3°, 4° e 5° desta lei complementar.
	Parágrafo único - Os projetos de lei complementar que objetivarem a divisão do território estadual em unidades regionais deverão ser instruídos com:
	I - certidão a que se refere o "caput" deste artigo; e
	II - resultado da audiência aos Municípios interessados.
	Artigo 7° - Poderão ser considerados de interesse comum das entidades regionais os seguintes campos funcionais:
	I - planejamento e uso de solo;
	II - transporte e sistema viário regionais;
	III - habitação;
	IV - saneamento básico;
	V - meio ambiente;
	VI - desenvolvimento econômico; e
	VII - atendimento social.
	§ 1° - O Planejamento dos serviços referidos no inciso II será da competência do Estado e dos Municípios integrantes das respectivas entidades regionais.
	§ 2° - A operação do transporte coletivo regional será feita pelo Estado, diretamente ou mediante concessão ou permissão.
	Artigo 8° - No desempenho das funções públicas comuns, as entidades e órgãos com atuação regional observarão as diretrizes do planejamento da respectiva unidade regional.
	Parágrafo único - Fica assegurada a participação paritária do conjunto dos Municípios em relação ao Estado na organização, articulação, coordenação e fusão das entidades e órgãos públicos que desempenhem as funções públicas de interesse comum na unidade regional.
	Artigo 9° - Em cada unidade regional funcionará um Conselho de Desenvolvimento, de caráter normativo e deliberativo, composto por um representante de cada Município que a integra e por representantes do Estado nos campos funcionais de interesse comum.
	§ 1° - Os representantes e seus suplentes serão designados por um período de 24 (vinte e quatro) meses, sendo permitida a recondução.
	§ 2° - Será assegurada a participação paritária do conjunto dos Municípios em relação ao Estado no Conselho de Desenvolvimento de cada região.
	Artigo 10 - Os representantes do Estado no Conselho de Desenvolvimento serão designados pelo Governador do Estado, a partir de indicações das Secretarias a que se vincularem as funções públicas de interesse comum.
	§ 1° - As indicações a que se refere o "caput" deste artigo deverão recair em servidores de reconhecida competência na respectiva função pública de interesse comum.
	§ 2° - Enquanto não forem especificadas as funções públicas de interesse comum pelo respectivo Conselho de Desenvolvimento Regional, os representantes do Estado nesse órgão serão designados em caráter provisório pelo Governador do Estado, aplicando-se após essa especificação o disposto no "caput" deste artigo.
	§ 3° - A atividade dos conselheiros será considerada serviço público relevante, devendo ser exercida sem prejuízo das funções próprias de seus titulares.
	§ 4° - Poderão ser designados até dois representantes, com os respectivos suplentes, para cada uma das funções de interesse comum.
	Artigo 11 - Os representantes dos Municípios no Conselho de Desenvolvimento serão os Prefeitos ou as pessoas por eles designadas, na forma da legislação municipal, admitindo-se a indicação de suplentes.
	Artigo 12 - O Estado e os Municípios poderão substituir seus representantes no Conselho de Desenvolvimento, mediante comunicação ao colegiado, com antecedência de 30 (trinta) dias.
	Parágrafo único - Sempre que houver mudança de Chefe do Poder Executivo Estadual ou Municipal, a substituição poderá ser realizada de forma imediata através de comunicação ao colegiado.
	Artigo 13 - O Conselho de Desenvolvimento terá as seguintes atribuições:
	I - especificar os serviços públicos de interesse comum do Estado e dos Municípios na unidade regional, compreendidos nos campos funcionais referidos no artigo 7º desta lei complementar, bem como, quando for o caso, as correspondentes etapas ou fases e seus respectivos responsáveis;
	II - aprovar objetivos, metas e prioridades de interesse regional, compatibilizando-os com os objetivos do Estado e dos Municípios que o integram;
	III - aprovar os termos de referência e o subseqüente plano territorial elaborado para a respectiva região;
	IV - apreciar planos, programas e projetos, públicos ou privados, relativos a realização de obras, empreendimentos e atividades que tenham impacto regional;
	V - aprovar e encaminhar, em tempo útil, propostas regionais relativas ao plano plurianual, à lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual;
	VI - propor ao Estado e aos Municípios dele integrantes alterações tributárias com finalidades extrafiscais necessárias ao desenvolvimento regional;
	VII - comunicar aos órgãos ou entidades federais que atuem na unidade regional as deliberações acerca de planos relacionados com os serviços por eles realizados;
	VIII - elaborar seu regimento; e
	IX - deliberar sobre quaisquer matérias de impacto regional.
	§ 1º - O Conselho procurará compatibilizar suas deliberações com as diretrizes fixadas pela União e pelo Estado para o desenvolvimento urbano e regional.
	§ 2º - As deliberações do Conselho serão comunicadas aos Municípios integrantes da unidade regional e às autoridades estaduais responsáveis pelas funções públicas de interesse comum, no prazo de 15 (quinze) dias.
	Artigo 14 - A participação popular no Conselho de Desenvolvimento atenderá aos seguintes princípios:
	I - divulgação dos planos, programas, projetos e propostas com antecedência mínima de 30 (trinta) dias;
	II - acesso aos estudos de viabilidade técnica, econômica, financeira e ambiental;
	III - possibilidade de representação por discordância e de comparecimento à reunião do Conselho para sustentação; e
	IV - possibilidade de solicitação de audiência pública para esclarecimentos.
	Parágrafo único - O Conselho de Desenvolvimento estabelecerá em seu regimento interno os procedimentos adequados a participação popular.
	Artigo 15 - O Conselho de Desenvolvimento terá um Presidente, um Vice-Presidente e uma Secretaria Executiva, cujas funções serão definidas no regimento.
	§ 1º - O Presidente e o Vice-Presidente do Conselho serão eleitos pelo voto secreto de seus pares.
	§ 2º - No caso de empate, proceder-se-á a nova votação, à qual concorrerão os dois mais votados e, persistindo o empate, serão considerados eleitos os mais idosos.
	Artigo 16 - Para que se assegure a participação paritária do conjunto dos Municípios, com relação ao Estado, sempre que, no Conselho de Desenvolvimento, existir diferença de número entre os representantes do Estado e dos Municípios, os votos serão ponderados, de modo a que, no conjunto, tanto os votos do Estado como os dos Municípios correspondam, respectivamente, a 50% (cinqüenta por cento) da votação.
	§ 1º - O Conselho só poderá deliberar com presença da maioria absoluta dos votos ponderados.
	§ 2º - A aprovação de qualquer matéria sujeita a deliberação ocorrerá pelo voto da maioria simples dos votos ponderados.
	§ 3º - Na hipótese de empate, far-se-á nova votação, em reuniões seguintes e sucessivas, até o número de três, findas as quais, persistindo o empate, a matéria será submetida a audiência pública, na forma do artigo 14 desta lei complementar, voltando à apreciação do Conselho, para nova deliberação.
	§ 4º - Permanecendo o empate, a matéria será arquivada e não poderá ser objeto de nova proposição no mesmo exercício, salvo se apresentada por um terço dos membros do Conselho ou por iniciativa popular.
	§ 5º - Para a iniciativa popular prevista no parágrafo anterior exigir-se-á a subscrição de, no mínimo, 0,5% (cinco décimos por cento) do eleitorado da unidade regional.
	Artigo 17 - Nas regiões metropolitanas, o Conselho de Desenvolvimento integrará entidade com personalidade jurídica de direito público, autonomia administrativa e financeira, que será criada por lei com o propósito de integrar a organização, o planejamento e a execução sem prejuízo da competência das entidades envolvidas das funções públicas de interesse comum.
	§ 1º - A entidade referida neste artigo terá as seguintes atribuições:
	1 - arrecadar as receitas próprias ou as que lhe sejam delegadas ou transferidas, inclusive multas e tarifas relativas a serviços prestados;
	2 - estabelecer metas, pianos, programas e projetos de interesse comum, bem como fiscalizar e avaliar sua execução;
	3 - promover a desapropriação de bens declarados de utilidade pública, quando necessário a realização de atividades de interesse comum; e
	4 - exercer outras atribuições que lhe sejam legalmente conferidas.
	§ 2º - Nas regiões metropolitanas, o Conselho de Desenvolvimento terá, na forma das leis complementares que as instituírem, as atribuições necessárias a gestão da entidade referida neste artigo, além das mencionadas no artigo 13 desta lei complementar.
	§ 3° - A entidade de direito público prevista neste artigo aplicam-se as disposições constantes dos artigos 37 e 39 da Constituição Federal.
	Artigo 18 - Nas regiões metropolitanas vinculam-se diretamente ao Conselho de Desenvolvimento os órgãos de direção e execução da entidade publica referida no artigo anterior, bem como as entidades estaduais regionais e setoriais executoras de funções públicas de interesse comum, no que respeita ao planejamento e as medidas para sua implementação.
	Artigo 19 - Em regiões metropolitanas, a direção executiva da entidade regional referida no artigo 17 desta lei complementar, será exercida por 1 (um) diretor e 2 (dois) diretores adjuntos, aos quais serão atribuídas funções técnicas e administrativas.
	Artigo 20 - Os planos plurianuais do Estado estabelecerão, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da Administração Estadual.
	Artigo 21 - O Estado e os Municípios integrantes da unidade regional destinarão, nos respectivos pianos plurianuais e orçamentos, recursos financeiros específicos para o desenvolvimento de funções públicas de interesse comum.
	Artigo 22 - Esta lei complementar entrará em vigor na data de sua publicação.
	Palácio dos Bandeirantes, 1º de agosto de 1994.
	LUIZ ANTONIO FLEURY FILHO
	José Fernando da Costa Boucinhas
	Secretário de Planejamento e Gestão
	Frederico Pinto Ferreira Coelho Neto
	Secretário do Governo
	Publicada na Assessória Técnico-Legislativa, em 1º de agosto de 1994.
	Estabelece diretrizes para a Organização Regional do Estado de São Paulo.
	Retificação do D.O. de 2-8-94
	Artigo 7° - , na 11ª linha
	Onde se lê:
	§ 1° - O Planejamento dos ....
	Leia-se:§ 1° - O planejamento dos ....
	ANEXO C - LEI COMPLEMENTAR Nº 1.166, DE 09 DE JANEIRO DE 2012
	Da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte
	CAPÍTULO II
	Dos Conselhos e das Câmaras Temáticas
	Seção I
	Do Conselho de Desenvolvimento
	Seção II
	Do Conselho Consultivo
	Seção III
	Das Câmaras Temáticas
	CAPÍTULO III
	Da Entidade Autárquica
	CAPÍTULO IV
	Do Fundo de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte
	CAPÍTULO V
	Das Disposições Gerais
	CAPÍTULO VI
	Das Disposições Transitórias

	LEI COMPLEMENTAR Nº 1.166, DE 09 DE JANEIRO DE 2012
	Cria a região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, e dá providências correlatas.
	O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:
	Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei complementar:
	CAPÍTULO I
	Artigo 1º - Fica criada a Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, como unidade regional do território do Estado de São Paulo, nos termos do artigo 25, § 3º, da Constituição Federal, dos artigos 152 a 158 da Constituição Estadual e da Lei Complementar nº 760, de 1º de agosto de 1994.
	Artigo 2º - A Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte tem por objetivo promover:I - o planejamento regional para o desenvolvimento socioeconômico e a melhoria da qualidade de vida;II - a cooperação entre diferentes níveis de governo, mediante a descentralização, articulação e integração de seus órgãos e entidades da administração direta e indireta com atuação na região, visando ao máximo aproveitamento dos recursos públicos a ela destinados;
	III - a utilização racional do território, dos recursos naturais e a proteção do meio ambiente, dos bens culturais materiais e imateriais;
	IV - a integração do planejamento e da execução das funções públicas de interesse comum aos entes públicos atuantes na região;
	V - a redução das desigualdades regionais.
	Artigo 3º - Integram a Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte os Municípios de: Aparecida, Arapeí, Areias, Bananal, Caçapava, Cachoeira Paulista, Campos do Jordão, Canas, Caraguatatuba, Cruzeiro, Cunha, Guaratinguetá, Igaratá, Ilhabela, Jacareí, Jambeiro, Lagoinha, Lavrinhas, Lorena, Monteiro Lobato, Natividade da Serra, Paraibuna, Pindamonhangaba, Piquete, Potim, Queluz, Redenção da Serra, Roseira, Santa Branca, Santo Antonio do Pinhal, São Bento do Sapucaí, São José do Barreiro, São José dos Campos, São Luiz do Paraitinga, São Sebastião, Silveiras, Taubaté, Tremembé e Ubatuba.
	Parágrafo único - Integrarão a Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte os Municípios que vierem a ser criados em decorrência de desmembramento, incorporação ou fusão dos Municípios a que se refere o “caput” deste artigo.
	Artigo 4º - Os Municípios da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte serão agrupados na seguinte conformidade:
	I - Sub-região 1: Caçapava, Igaratá, Jacareí, Jambeiro, Monteiro Lobato, Paraibuna, Santa Branca e São José dos Campos;
	II - Sub-região 2: Campos do Jordão, Lagoinha, Natividade da Serra, Pindamonhagaba, Redenção da Serra, Santo Antônio do Pinhal, São Bento do Sapucaí, São Luis do Paraitinga, Taubaté e Tremembé;
	III - Sub-região 3: Aparecida, Cachoeira Paulista, Canas, Cunha, Guaratinguetá, Lorena, Piquete, Potim e Roseira;
	IV - Sub-região 4: Arapeí, Areias, Bananal, Cruzeiro, Lavrinhas, Queluz, São José do Barreiro e Silveiras;V - Sub-região 5: Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba.
	Parágrafo único - Caberá ao Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, instituído pelo artigo 5º desta lei complementar, estabelecer em Regimento próprio as normas relativas ao processo de organização e funcionamento das sub-regiões a que se refere este artigo.
	Artigo 5º - Fica criado o Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, de caráter normativo e deliberativo, a ser organizado na forma estabelecida por esta lei complementar, pelo artigo 154 da Constituição do Estado e pelos artigos 9º a 16 da Lei Complementar nº 760, de 1º de agosto de 1994.
	§ 1º - O Conselho de Desenvolvimento integrará a entidade autárquica a que se refere o artigo 17 desta lei complementar.
	§ 2º - As deliberações do Conselho de Desenvolvimento serão compatibilizadas com as diretrizes fixadas pela União e pelo Estado para o desenvolvimento da Região
	Artigo 6º - O Conselho de Desenvolvimento terá as seguintes atribuições, além daquelas fixadas no artigo 13 da Lei Complementar nº 760, de 1º de agosto de 1994:
	I - deliberar sobre planos, projetos, programas, serviços e obras a serem realizados com recursos financeiros do Fundo de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale da Paraíba e Litoral Norte, a que se refere o artigo 21 desta lei complementar;
	II - estabelecer indicadores de desempenho, metas e prazos a serem atingidos para o bom exercício de suas funções;
	III - outras atribuições de interesse comum que lhe forem outorgadas por lei.
	§ 1º - Os planos plurianuais do Estado estabelecerão, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração estadual.
	§ 2º - O Estado e os Municípios destinarão recursos financeiros específicos, nos respectivos planos plurianuais e orçamentos, para o desenvolvimento de funções públicas de interesse comum, observado o disposto no artigo 174 da Constituição do Estado.
	§ 3º - Qualquer cidadão ou entidade legalmente constituída poderá apresentar proposta ao Conselho de Desenvolvimento, que deliberará no prazo previsto no Regimento Interno e em conformidade com o disposto no artigo 13 desta lei complementar.
	Artigo 7º - O Conselho de Desenvolvimento será composto pelo Prefeito de cada Município integrante da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, ou por pessoa por ele designada, por representantes do Estado, ou seus respectivos suplentes, vinculados aos campos funcionais de interesse comum e por 2 (dois) representantes do Poder Legislativo Estadual, dotados de reconhecida capacidade técnica e administrativa, indicados pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa.
	§ 1º - Os representantes do Estado no Conselho de Desenvolvimento e seus respectivos suplentes serão designados por ato do Chefe do Poder Executivo, a partir das indicações das Secretarias a que se vincularem as funções públicas de interesse comum.
	§ 2º - Os representantes e seus suplentes serão designados por um período de 24 (vinte e quatro) meses, permitida a recondução.
	§ 3º - Os membros do Conselho de Desenvolvimento poderão ser substituídos, mediante comunicação ao Colegiado, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
	§ 4º - Os membros do Poder Legislativo Estadual serão indicados no prazo de 90 (noventa) dias contados da data da instalação do Conselho ou da data da vacância, observadas as disposições pertinentes do Regimento Interno.
	§ 5º - As reuniões do Conselho de Desenvolvimento serão públicas.
	Artigo 8º - O Conselho de Desenvolvimento terá 1 (um) Presidente, 1 (um) Vice-Presidente e 1 (uma) Secretaria
	Executiva, cujas funções e atribuições serão definidas em Regimento próprio.
	§ 1º - O Presidente e o Vice-Presidente serão eleitos pelo voto secreto de seus pares, para mandato de 1 (um) ano, permitida a recondução.
	§ 2º - Em caso de empate, proceder-se-á a nova votação, à qual concorrerão os 2 (dois) mais votados, e, persistindo o empate, serão considerados eleitos os mais idosos.
	§ 3º - A Secretaria Executiva será exercida pela entidade autárquica a que se refere o artigo 17 desta lei complementar.
	Artigo 9º - É garantida, no Conselho de Desenvolvimento, a participação paritária do conjunto de Municípios em relação ao Estado.
	Parágrafo único - Para que se assegure a participação paritária a que se refere este artigo, sempre que existir diferença de número entre os representantes do Estado e dos Municípios, os votos serão ponderados, de modo que, no conjunto, tanto os votos do Estado, como os dos Municípios, correspondam, respectivamente, a 50% (cinquenta por cento) da votação.
	Artigo 10 - O Conselho de Desenvolvimento só poderá deliberar com a presença da maioria absoluta dos votos ponderados.
	§ 1º - A aprovação de qualquer matéria sujeita a deliberação ocorrerá pelo voto da maioria simples dos votos ponderados.
	§ 2º - Na hipótese de empate, far-se-á nova votação, em reuniões seguintes e sucessivas, até o número de 3 (três), findas as quais, persistindo o empate, a matéria será submetida a audiência pública, voltando à apreciação do Conselho de Desenvolvimento para nova deliberação.
	§ 3º - Persistindo o empate, a matéria será arquivada, não podendo ser objeto de nova proposição no mesmo exercício, salvo se apresentada por 1/3 (um terço) dos membros do Conselho de Desenvolvimento ou por iniciativa popular, subscrita, no mínimo, por 0,5 % (meio por cento) do eleitorado da Região.
	§ 4º - O Conselho de Desenvolvimento promoverá a publicação de suas deliberações na Imprensa Oficial do Estado.
	§ 5º - As reuniões do Conselho de Desenvolvimento poderão ocorrer em qualquer dos Municípios que compõem a Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte e nos
	termos do disposto em seu Regimento Interno.
	§ 6º - O Conselho de Desenvolvimento disporá em sítio próprio da rede mundial de computadores informações atualizadas de suas deliberações, reuniões, inclusive do Conselho Consultivo, bem como informações de interesse regional.
	Artigo 11 - O Conselho de Desenvolvimento convocará, ordinariamente, a cada 6 (seis) meses, audiências públicas destinadas à exposição de suas deliberações referentes aos estudos e planos em andamento e à utilização dos recursos do Fundo de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, a que se refere o artigo 21 desta lei complementar.
	Parágrafo único - O Conselho de Desenvolvimento realizará, sempre que deliberado por seus pares, audiências públicas para exposição e debate de estudos, políticas, planos, programas e projetos relacionados às funções públicas de interesse comum da Região Metropolitana do Vale da Paraíba e Litoral Norte.
	Artigo 12 - O Conselho de Desenvolvimento especificará as funções públicas de interesse comum ao Estado e aos Municípios da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, dentre os seguintes campos funcionais:
	I - planejamento e uso do solo;
	II - transporte e sistema viário regional;
	III - habitação;
	IV - saneamento ambiental;
	V - meio ambiente;
	VI - desenvolvimento econômico;
	VII - atendimento social;
	VIII - esportes, lazer e cultura;
	IX - turismo;
	X - agricultura e agronegócio.
	§ 1º - O planejamento do serviço previsto no inciso II deste artigo será de competência do Estado e dos Municípios integrantes da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte.
	§ 2º - A operação de transportes coletivos de caráter regional será realizada pelo Estado, diretamente ou mediante concessão ou permissão, observadas as normas de licitação, ou por meio de consórcio público, nos termos da Lei federal nº 11.107, de 6 de abril de 2005.
	§ 3º - Para os efeitos desta lei complementar, os campos funcionais indicados nos incisos V, VI e VII deste artigo compreenderão as funções de saúde, educação, planejamento integrado da segurança pública, recursos hídricos, defesa civil e serviços públicos em regime de concessão ou prestados diretamente pelo Poder Público, sem prejuízo de outras funções a serem especificadas pelo Conselho de Desenvolvimento.
	Artigo 13 - É assegurada, nos termos do § 2º do artigo 154 da Constituição Estadual e do artigo 14 da Lei Complementar nº 760, de 1º de agosto de 1994, a participação popular no processo de planejamento e tomada de decisões, bem como na fiscalização da realização de serviços ou funções públicas de caráter regional.
	Artigo 14 - O Conselho de Desenvolvimento estabelecerá, em seu Regimento, regras sobre a criação e funcionamento do Conselho de Consultivo da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, a ser composto por representantes:
	I - da sociedade civil;
	II - do Poder Legislativo dos Municípios que integram a Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte;
	III - do Poder Executivo Municipal;
	IV - do Poder Executivo Estadual.
	§ 1º - O Conselho Consultivo poderá ser criado em cada sub-região da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e
	Litoral Norte.
	§ 2º - O Conselho de Desenvolvimento disciplinará, em seu Regimento, o processo de escolha dos representantes dos organismos indicados nos incisos I e III deste artigo, que deverão ser escolhidos por seus pares e ter domicílio eleitoral em sua base geográfica.
	§ 3º - O Poder Executivo Estadual será representado pela Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano.Artigo 15 - Cabe ao Conselho Consultivo:
	I - elaborar propostas representativas da sociedade civil, do Poder Executivo Estadual e do Poder Executivo Municipal dos Municípios que integram a Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, a serem submetidas à deliberação do Conselho de Desenvolvimento;
	II - propor ao Conselho de Desenvolvimento a constituição de Câmaras Temáticas e de Câmaras Temáticas Especiais, observado o disposto no artigo 16 desta lei complementar;
	III - opinar sobre questões de interesse da respectiva sub-região.
	Parágrafo único - Qualquer cidadão ou entidade legalmente constituída poderá apresentar proposta, sugestão ou pedido de informações ao Conselho Consultivo, que, nos termos e prazos previstos no Regimento Interno, analisará e dará os devidos encaminhamentos, e, se for o caso, se a maioria dos seus membros presentes aprovar, encaminhará ao Conselho de Desenvolvimento para apreciação e deliberação.
	Artigo 16 - O Conselho de Desenvolvimento poderá constituir Câmaras Temáticas, para as funções públicas de interesse comum, e Câmaras Temáticas Especiais, voltadas a um programa, projeto ou atividade específica, como subfunção entre as funções públicas definidas pelo Colegiado.
	Parágrafo único - O Regimento Interno do Conselho de Desenvolvimento disciplinará o funcionamento das Câmaras Temáticas e das Câmaras Temáticas Especiais.
	Artigo 17 - Fica o Poder Executivo autorizado a criar, mediante lei complementar, entidade autárquica de caráter territorial, com o fim de integrar a organização, o planejamento e a execução das funções públicas de interesse comum da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, sem prejuízo das competências de outras entidades envolvidas, em conformidade com o disposto no artigo 17, “caput”, da Lei Complementar nº 760, de 1º de agosto de 1994.§ 1º - A autarquia, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano, gozará de autonomia administrativa e financeira, e terá sede e foro no Município de São José dos Campos.
	§ 2º - Caberá à autarquia:
	1 - arrecadar as receitas próprias ou as que lhe sejam delegadas ou transferidas, inclusive multas e tarifas relativas a serviços prestados;
	2 - elaborar planos, programas e projetos de interesse comum e estratégico, estabelecendo objetivos e metas, bem como fiscalizar e avaliar sua execução;
	3 - promover a desapropriação de bens declarados de utilidade pública, quando necessários à realização de atividades de interesse comum;
	4 - exercer outras atribuições que lhe sejam conferidas por lei.
	Artigo 18 - A autarquia será dotada de estruturas técnicas e administrativas de dimensões adequadas para as suas atribuições, podendo descentralizar suas obras e serviços, respeitados os limites legais.Artigo 19 - A autonomia de gestão administrativa, financeira e patrimonial, que caracteriza o regime especial da autarquia, consiste na capacidade de:
	I - em relação à gestão administrativa, conduzir, de acordo com as atribuições legais, os assuntos referentes a pessoal, organização dos serviços e controle interno;
	II - em relação à gestão financeira e patrimonial, elaborar e executar o orçamento, gerir a receita e os recursos adicionais, administrar os bens móveis e imóveis e celebrar convênios e contratos.Artigo 20 - A autarquia terá como estrutura básica um Conselho de Administração, cujas funções serão exercidas pelo Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, nos termos do § 2º do artigo 17 da Lei Complementar nº 760, de 1º de agosto de 1994, e uma Diretoria Executiva.Parágrafo único - A direção executiva da autarquia será exercida por 1 (um) Diretor Superintendente e 2 (dois) Diretores Adjuntos, aos quais serão atribuídas funções técnicas e administrativas.
	§ 1º - O Fundo terá a finalidade de dar suporte financeiro ao planejamento integrado e às ações conjuntas dele decorrentes, no que se refere às funções públicas de interesse comum entre o Estado e os Municípios metropolitanos.
	§ 2º - A aplicação dos recursos do Fundo será supervisionada por um Conselho de Orientação, composto por 6 (seis) membros, na seguinte conformidade
	1 - 4 (quatro) do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, sendo no mínimo 2 (dois) representantes dos Municípios;
	2 - 2 (dois) Diretores da autarquia a que se refere o artigo 17 desta lei complementar.§ 3º - O Fundo será administrado, quanto ao aspecto financeiro, por instituição financeira oficial do Estado.
	Artigo 22 - São objetivos do Fundo de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte:
	I - financiar e investir em planos, projetos, programas, serviços e obras de interesse da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte;
	II - contribuir com recursos técnicos e financeiros para:
	a) melhoria da qualidade de vida e o desenvolvimento socioeconômico da Região;
	b) a elaboração de estudos, pesquisas e projetos, objetivando a melhoria dos serviços públicos municipais considerados de interesse comum;
	c) redução das desigualdades sociais da Região.
	Parágrafo único - Os recursos do Fundo de Desenvolvimento deverão ser aplicados de acordo com as
	deliberações do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, a que se refere o artigo 6º desta lei complementar.
	Artigo 23 - Constituem recursos do Fundo de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte:
	I - do Estado e dos Municípios da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, destinados por disposição legal;
	II - transferências da União, destinadas à execução de planos, programas e projetos de interesse da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte;
	III - empréstimos internos e externos e recursos provenientes da ajuda e cooperação internacional e de acordos intergovernamentais;
	IV - retorno das operações de crédito, contratadas com órgãos e entidades da administração direta e indireta do Estado e dos Municípios da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte e de concessionárias de serviços públicos;
	V - produto das operações de crédito e rendas provenientes da aplicação de seus recursos;VI - receitas resultantes de aplicação de multas legalmente vinculadas ao Fundo, que deverão ser destinadas à execução de serviços e obras de interesse comum;
	VII - recursos decorrentes do rateio de custos referentes à execução de serviços e obras, considerados de interesse comum;
	VIII - doações de pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, nacionais, estrangeiras ou multinacionais;IX - outros recursos eventuais.
	Parágrafo único - A contribuição do conjunto dos Municípios da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, para os recursos do Fundo de Desenvolvimento, conforme estabelecido no inciso I deste artigo, poderá contemplar, entre outros critérios, a arrecadação da receita “per capita” de cada Município.
	Artigo 24 - Os Municípios e o Estado deverão compatibilizar, no que couber, seus planos, programas e projetos com as diretrizes metropolitanas estabelecidas em lei ou fixadas pelo Conselho de Desenvolvimento.
	Artigo 25 - Para atender às despesas resultantes da aplicação desta lei complementar, fica o Poder Executivo autorizado a:
	I - abrir crédito especial até o limite de R$ 100,00 (cem reais), na Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano;II - proceder à incorporação, no orçamento vigente, das classificações orçamentárias incluídas pelos créditos autorizados no inciso I deste artigo, promovendo, se necessário, a abertura de créditos adicionais suplementares.
	Parágrafo único - Os valores dos créditos adicionais a que se refere este artigo serão cobertos na forma prevista no § 1º do artigo 43 da Lei federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.Artigo 26 - As atribuições do Conselho de Orientação do Fundo de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte serão definidas em Regimento.
	Artigo 27 - Esta lei complementar e suas Disposições Transitórias entram em vigor na data de sua publicação.
	Artigo 1º - O Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Paraíba será instalado no prazo de 90 (noventa) dias contados a partir da publicação desta lei complementar e seu Regimento provisório deverá ser elaborado no prazo de 30 (trinta) dias após a sua instalação.
	Artigo 2º - Os membros do Conselho de Orientação do Fundo de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale da Paraíba e Litoral Norte serão indicados em até 30 (trinta) dias contados da data da constituição do Fundo de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte.
	Artigo 3º - Enquanto o Conselho de Desenvolvimento não especificar as funções públicas de interesse comum, prevalecerão as compreendidas nos seguintes campos funcionais:
	I - planejamento e uso do solo;
	II - transporte e sistema viário regional;
	III - habitação;
	IV - saneamento ambiental;
	V - meio ambiente;
	VI - desenvolvimento econômico;
	VII - atendimento social;
	VIII - esportes, lazer e cultura;
	IX - turismo;
	X - agricultura e agronegócio
	Artigo 4º - Enquanto não for criada a entidade autárquica a que se refere o artigo 17 desta lei complementar:I - caberá ao Secretário de Desenvolvimento Metropolitano indicar 2 (dois) membros do Conselho de Orientação do Fundo de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, devendo os demais ser escolhidos, em votação, pelo Conselho de Desenvolvimento;
	II - a Secretaria Executiva do Conselho de Desenvolvimento será exercida, temporariamente, por entidade estadual de caráter metropolitano, indicada por decreto.
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