CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO - 1989

CAPÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO REGIONAL
SEÇÃO I
DOS OBJETIVOS, DIRETRIZES E PRIORIDADES
Artigo 152 - A organização regional do Estado tem 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 com atuação na região, visando ao máximo
aproveitamento dos recursos públicos a ela destinados;
III - a utilização racional do território, dos recursos naturais, 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 entes públicos atuantes na região;
V - a redução das desigualdades sociais e regionais.
Parágrafo único - O Poder Executivo coordenará e compatibilizará os planos e
sistemas de caráter regional.
SEÇÃO II
DAS ENTIDADES REGIONAIS
Artigo 153 - O território estadual poderá ser dividido, total ou parcialmente, em
unidades regionais constituídas por agrupamentos de Municípios limítrofes,
mediante lei complementar, para integrar a organização, o planejamento e a
execução de funções públicas de interesse comum, atendidas as respectivas
peculiaridades.
§ 1º - Considera-se região metropolitana o agrupamento de Municípios
limítrofes que assuma destacada expressão nacional, em razão de elevada
densidade demográfica, significativa conurbação e de funções urbanas e regionais
com alto grau de diversidade, especialização e integração sócio-econômica,
exigindo planejamento integrado e ação conjunta permanente dos entes públicos
nela atuantes.
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§ 2º - Considera-se aglomeração urbana o agrupamento de Municípios
limítrofes que apresente relação de integração funcional de natureza econômicosocial e urbanização contínua entre dois ou mais Municípios ou manifesta
tendência nesse sentido, que exija planejamento integrado e recomende ação
coordenada dos entes públicos nela atuantes.
§ 3º - Considera-se microrregião o agrupamento de Municípios limítrofes que
apresente, entre si, relações de interação funcional de natureza físico-territorial,
econômico-social e administrativa, exigindo planejamento integrado com vistas a
criar condições adequadas para o desenvolvimento e integração regional.
Artigo 154 - Visando a promover o planejamento regional, a organização e
execução das funções públicas de interesse comum, o Estado criará, mediante lei
complementar, para cada unidade regional, um conselho de caráter normativo e
deliberativo, bem como disporá sobre a organização, a articulação, a coordenação
e, conforme o caso, a fusão de entidades ou órgãos públicos atuantes na região,
assegurada, nestes e naquele, a participação paritária do conjunto dos Municípios,
com relação ao Estado.
§ 1º - Em regiões metropolitanas, o conselho a que alude o "caput" deste artigo
integrará entidade pública de caráter territorial, vinculando-se a ele os respectivos
órgãos de direção e execução, bem como as entidades regionais e setoriais
executoras das funções públicas de interesse comum, no que respeita ao
planejamento e às medidas para sua implementação.
§ 2º - É assegurada, nos termos da lei complementar, a participação da
população no processo de planejamento e tomada de decisões, bem como na
fiscalização da realização de serviços ou funções públicas em nível regional.
§ 3º - A participação dos municípios nos conselhos deliberativos e normativos
regionais, previstos no "caput" deste artigo, será disciplinada em lei complementar.
Artigo 155 - Os Municípios deverão compatibilizar, no que couber, seus planos,
programas, orçamentos, investimentos e ações às metas, diretrizes e objetivos
estabelecidos nos planos e programas estaduais, regionais e setoriais de
desenvolvimento econômico-social e de ordenação territorial, quando
expressamente estabelecidos pelo conselho a que se refere o art. 154.
Parágrafo único - O Estado, no que couber, compatibilizará os planos e
programas estaduais, regionais e setoriais de desenvolvimento, com o plano
diretor dos Municípios e as prioridades da população local.
Artigo 156 - Os planos plurianuais do Estado estabelecerão, de forma
regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da Administração Estadual.
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Artigo 157 - 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 art. 174 desta Constituição.
Artigo 158 - Em região metropolitana ou aglomeração urbana, o planejamento do
transporte coletivo de caráter regional será efetuado pelo Estado, em conjunto
com os municípios integrantes das respectivas entidades regionais.
Parágrafo único - Caberá ao Estado a operação do transporte coletivo de
caráter regional, diretamente ou mediante concessão ou permissão.
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