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RESUMO 

  

Este estudo analisa formas de concessão e doação de áreas públicas e os impactos dessa 

prerrogativa do poder público na distribuição e utilização de áreas institucionais.  Trata a 

problemática urbana a partir da noção sociológica de espaço, assim como o comprometimento 

político do conceito público de cidade. O estudo direciona o olhar à questão do acesso aos 

bens de uso coletivo, como serviços de saúde, educação, habitação, lazer, transporte, 

segurança, dentre outros – condições essenciais para se viver dignamente. A investigação se 

debruça sobre a aplicação do conceito de “função social da cidade”, partindo do argumento de 

que o conceito se metaboliza de acordo com as necessidades de sustentação das lógicas de 

expansão e reprodução do capital, ou de grupos sociais dominantes, de forma a descumprir o 

seu papel essencial, que é de proporcionar o direito à vida urbana de forma democrática. 

Aborda o contexto urbano brasileiro como um espaço dinâmico que se reestrutura à mercê de 

leis e de planos urbanísticos, permanecendo, entretanto, limitada a ação destes ao plano 

teórico do planejamento público pelos instrumentos jurídicos, políticos e administrativos de 

gestão e controle do ambiente. Sob esse panorama, procura-se ressaltar os conflitos 

ideológicos e práticos advindos das deliberações do poder público, no que tange às ações 

eleitas como prioritárias e às finalidades para as quais os espaços urbanos têm sido 

direcionados. Em conformidade com a realidade nacional está o ambiente urbano de Montes 

Claros/MG, que, por isso, é o lócus da pesquisa de campo. Além disso, a cidade apresenta 

formas específicas de construção e produção do seu espaço urbano, que trazem à tona o 

debate acerca dos critérios de uso e ocupação desse espaço. O estudo in loco se propõe a 

analisar os critérios utilizados pela Administração Municipal, em consonância com os poderes 

legislativo e judiciário, na concessão de áreas de domínio público, através da análise dos 

projetos de leis municipais que deliberam sobre imóveis públicos, aprovados entre os anos 

2000 e 2010, vinculando-os ao contexto socioespacial no qual se deu a expansão urbana de 

Montes Claros. Busca-se, ainda, compreender quais pleitos têm sido priorizados pela 

Administração Municipal de Montes Claros no processo de concessão e doação de áreas 

públicas: se há uma predominância no atendimento às demandas provenientes de interesses 

privados ou de segmentos sociais; ou das demandas oriundas de interesses coletivos, que 

revertam em benefícios para todos os membros do corpo social e não a uma parte da cidade 

apenas.    

 

Palavras-chave: cidade; política urbana; poder político; controle do solo, áreas públicas.  

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This study analyses ways of concession and donation of public areas and the impacts of this 

prerogative of public power in the distribution and use of institutional areas. It approaches the 

urban problems from the sociological notion of space as well as the political commitment of 

the public concept of city. The study looks towards the issue of access to goods of common 

use such as health services, education, housing, recreation, transportation and security, among 

others – essential conditions to live worthily. The research focuses on the application of the 

concept of "social function of the city", based on the argument that the concept is metabolized 

according to the needs of sustaining the logic of expansion and reproduction of capital or 

dominant social groups, in order to disregard their essential role which is to provide the right 

to urban life in a democratic way. It approaches the Brazilian urban context as a dynamic 

space that is being restructured to the mercy of laws and urban plans, remaining, however, the 

limited action of these to the theoretical plan of public planning by the legal, political and 

administrative management instruments and control environment. Under this scenario, it has 

been sought to highlight the ideological and practical conflicts arising from the deliberations 

of public power, in relation to the shares elected as priorities and the purposes for which urban 

spaces have been targeted. In accordance with the national reality, there is the urban 

environment of Montes Claros / MG, which therefore is the locus of field research. In 

addition, the city has specific forms of construction and production of its urban space, 

bringing to the fore the debate about the criteria for using and occupation of that space. The 

study in loco consists in analyzing the criteria used by the City Administration, in line with 

the legislative and judicial powers, in the concession of public domain, through the analysis of 

projects byelaws ruling on public property, approved between years 2000 and 2010, linking 

them to the socio-spatial context in which it gave the urban sprawl of Montes Claros. The aim 

is also to understand which claims have been prioritized by the Municipal Administration of 

Montes Claros in the process of granting and giving public areas: whether there is a 

predominance in meeting the demands from private interests or social groups, or demands 

arising from collective interests which are reverted into benefits to all members of the social 

body and not just a part of the city. 

 

Keywords: city; urban policy; public power; control of soil; public areas. 
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INTRODUÇÃO 

 

Há muito, temas como a urbanização, modos de apropriação dos espaços urbanos, 

critérios de utilização do solo, relação existente entre o capital, o Estado e a cidade norteiam 

os debates no âmbito da Sociologia Urbana. Assim sendo, pretende-se agregar elementos a 

esta discussão de forma a propor um olhar para a questão das condições de vida nas cidades. 

Há uma crescente conscientização, entre profissionais e instituições ligadas ao 

desenvolvimento, de que o espaço urbano é um aglutinador de relações de poder e, por isso, a 

discussão sob formas de controle do solo urbano adquire centralidade analítica. Daí a 

necessidade de estudos empíricos sobre modos de apropriação do espaço e critérios utilizados 

pelo Poder Público na lida com as demandas de grupos organizados. 

Com base nas observações empíricas e no estudo das bibliografias atinentes ao espaço 

urbano, questão central a que se destina a discussão desta dissertação, alguns fenômenos 

insurgentes no cerne da construção, desconstrução e reconstrução do ambiente têm chamado a 

atenção, sendo que uma das principais questões se refere às formas de concessão e doação de 

áreas de controle público. 

Para esse estudo, vale rememorar fatos e momentos importantes para a construção da 

política urbana no Brasil, como o Movimento de Reforma Urbana brasileira, desde o ano de 

1963, quando se efetivou a primeira proposta, até posteriormente, na década de 1980. O 

referido movimento se intensificou na medida em que influenciou a incorporação de algumas 

das suas solicitações à Constituição Federal de 1988, especialmente no que tange à função 

social da propriedade urbana; até a promulgação da Lei 10.257/2001, o chamado Estatuto da 

Cidade, que regulamentou o capítulo da “Política Urbana” da Constituição Federal, agrupou 

leis atinentes ao assunto e criou novos instrumentos de controle do território urbano, e, ainda, 

traçou diretrizes para o desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade 

urbana, mediante a garantia de direitos e serviços circunscritos a esse espaço. Por viés desses 

fatos, percebe-se claramente a incessante busca pelo direito à cidade. 

Entretanto, a efetivação das questões propostas pela Reforma Urbana foi realizada 

parcialmente, privilegiando ações de valorização da propriedade privada e restringindo 

medidas de alcance público e coletivo. Essas questões culminaram na consolidação de uma 

cultura capitalista no tocante à utilização da cidade, o que gerou uma sujeição do solo urbano 

ao capital, sendo que a apropriação do mesmo tornou-se possível unicamente pelo seu 

pagamento, ou seja, o valor de uso submeteu-se ao valor de troca.  
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O fato inconteste é que a política urbana brasileira vivencia uma contradição, uma vez 

que, nos últimos dez anos, os sucessivos governos federais investiram em programas e leis em 

favor da habitação, mas não estabeleceram – na mesma proporção – medidas eficazes de 

gestão do solo urbano, fator que subsidiou a valorização dos preços dos imóveis urbanos e 

transformou a cidade em um rentável campo de negócios, cada vez mais distante da 

possibilidade de assegurar justiça socioespacial aos seus habitantes. Nesse diapasão, as formas 

de uso e ocupação do solo urbano no Brasil suscitam um olhar para os critérios com que esses 

espaços têm sido distribuídos, em função da apropriação dos mesmos pelo mercado 

imobiliário e por grupos sociais.  

Nota-se, também, que a preponderância de alguns segmentos sociais no usufruto da 

urbe tem ocasionado dilemas como a desigualdade, a exclusão e a segregação socioespacial. 

Explica-se a ascensão desses pelo fato de que a operacionalização dos mecanismos de 

controle do solo urbano está atrelada a objetivos imbuídos da parcialidade inerente aos grupos 

sociais que, direta ou indiretamente, visam à manutenção da sua dominância perante os 

demais.  

As respostas governamentais a grupos de pressão separados por diferentes interesses, 

em uma teia de demandas empresariais que se reproduzem tanto na esfera nacional quanto na 

municipal, costumam pautar os critérios das políticas urbanas. Em meio às demandas 

priorizadas pelo poder público nas últimas décadas, especificamente na concessão de áreas 

públicas, evidenciam-se os interesses de entidades privadas ou associativas que, em geral, 

causam comprometimento às estratégias de intervenção urbana.            

Não por mera coincidência, Brandão (2009, p. 3), ao mencionar uma das principais 

funções do poder público, no que se refere à valorização das demandas provindas das 

necessidades dos sujeitos que vivem na cidade, reflete uma das crenças do presente trabalho: 

 

(...) o fim da administração pública está em gerir os recursos de modo eficiente. Ora, 

a eficiência na gestão de recursos é meio, e não fim, da ação política. O fim estaria 

justamente na construção do espaço da cidade como lugar do diálogo, da liberdade, 

do aprimoramento e realização de cada um. São justamente a discussão e a 

perseguição desse fim que desaparecem quando substituímos a ideia do governo 

promotor do bem público pela do governo eficiente na gestão de recursos.  

 

Tem-se como perceptível e de comum acordo a necessidade de intervenção no 

processo de crescimento e desenvolvimento do contexto urbano brasileiro, de forma a 

direcionar para um espaço mais equilibrado do ponto de vista social e espacial. De acordo 
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com esse raciocínio, os conflitos entre ideologias, práticas, gestão e planejamento da ação 

pública despertam para indagações acerca das prioridades e finalidades dessa última.  

Por essa razão, procurou-se dar luz à evolução dos pontos de vistas sobre que 

premissas se destacaram nas experiências de planejamento e gestão do território urbano nas 

últimas décadas no Brasil, estabelecendo uma analogia com o momento atual. Os debates que 

circundam essa conjuntura apontam para a necessidade de desvendamento das relações que 

caracterizam a formatação e a utilização desse espaço, assim como dos aspectos que orientam, 

neste, as ações de intervenção do poder público.  

Para que fosse tangível o entendimento não somente atinente à configuração do espaço 

urbano, mas aos instrumentos de controle nele existentes, as análises se fundamentaram na 

percepção das relações envolvidas nesse processo, que invariavelmente influenciam a 

estrutura da rede urbana. 

Logo, partiu-se do pressuposto de que tanto as instituições quanto as pessoas têm 

realizado uma leitura mercadológica dos espaços urbanos, dedicando-lhes uma valoração 

condicionada ao seu poder e valor de troca, secundarizando as suas formas de utilização e 

relegando a sua função social. 

No bojo desse estudo, fez-se relevante compreender que, ao considerar as novas 

configurações, formas de planejamento e gestão de espaços públicos na contemporaneidade, 

tornou-se essencial conjeturar sobre os aspectos territoriais que ressaltam a importância das 

singularidades regionais construídas ao longo da história, e que ilustram de forma crítica os 

fatores causais, bem como os efeitos de tais alterações.    

No caso da cidade de Montes Claros/MG, foco dessa pesquisa, visualiza-se uma 

realidade singular no tocante a essa discussão, sobretudo, devido ao seu processo de 

crescimento econômico e de expansão urbana. Ao assumir, por isso, um status de centralidade 

intra e interurbana consolidando-se como o núcleo urbano mais expressivo da região em que 

está inserida, na mesorregião
1
 do Norte de Minas Gerais, a cidade sofreu modificações de 

ordem espacial a partir da década de 1970, que viabilizaram o desencadeamento de profundos 

problemas socioespaciais. Além disso, Montes Claros apresenta formas específicas de 

construção e produção do seu espaço urbano, que trazem à tona o pertinente debate sobre os 

critérios de apropriação e formas de dominação desse ambiente. 

                                                      

1
 Mesorregião é uma subdivisão dos estados brasileiros que congrega diversos municípios de uma área 

geográfica com similaridades econômicas e sociais, que por sua vez, são subdivididas em microrregiões. A 

subdivisão foi criada pelo IBGE e é utilizada para fins estatísticos e não constitui, portanto, uma entidade política 

ou administrativa.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Brasileiro_de_Geografia_e_Estat%C3%ADstica
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No intuito de penetrar nas questões relativas ao campo do planejamento e da gestão 

urbana municipal, contribuindo para a discussão da melhoria das condições de vida no 

contexto urbano de Montes Claros, a cidade foi escolhida para ser o lócus da pesquisa de 

campo. Portanto, o objetivo primeiro seria, levando-se em conta o contexto político e social 

municipal no qual as leis e projetos de lei foram elaborados, tentar descortinar os seus 

processos de produção e aprovação, e em que medida teria impactado na dimensão pública da 

cidade.  

Assim sendo, buscou-se estabelecer uma relação entre o contexto sócio-urbano 

montesclarense, com alguns dos principais instrumentos jurídico-administrativos da política 

urbana municipal, tendo o acesso aos espaços públicos como um dos principais aspectos 

analisados. Nesse particular, objetivou-se gerar informações sobre as formas como a cidade 

tem sido apropriada e quais os grupos sociais locais que mais têm usufruído dos espaços 

públicos. 

A partir destas perspectivas, pretendeu-se: 1) a partir de uma regressão ao histórico de 

políticas urbanas adotadas no Brasil na segunda metade do século XX, compreender os 

aspectos que nortearam os modelos de gestão exercidos atualmente no seio das 

administrações públicas; 2) propor uma discussão sobre a função social da cidade, partindo-se 

do argumento de que ela se metaboliza de acordo com as necessidades de sustentação das 

lógicas de expansão e reprodução do capital, ou de grupos sociais dominantes, de maneira a 

descumprir o seu precípuo objetivo, que é o de proporcionar o direito à vida urbana de forma 

democrática; 3) analisar o contexto socioespacial no qual se deu a expansão urbana da cidade 

de Montes Claros; 4) argumentar sobre os instrumentos de controle do solo urbano de Montes 

Claros, a partir da premissa de que os critérios utilizados para a sua operacionalização 

impactam na distribuição e utilização desigual desses espaços; 5) discutir sobre a ausência de 

espaços públicos existentes em Montes Claros, em decorrência da apropriação indevida das 

áreas de domínio público. 

Tendo em vista a edificação das discussões estabelecidas ao longo do trabalho, os 

principais referenciais teóricos utilizados foram Henri Lefebvre, Manuel Castells e Ermínia 

Maricato. As teorias elaboradas por esses autores prestaram aporte teórico fundamental para o 

desenvolvimento de um raciocínio conexo com as temáticas centrais – fenômeno urbano, 

concepções de direito à cidade e sua função social, apropriação e uso do solo urbano – e para 

direcionar a pesquisa de campo. 

As principais construções teóricas utilizadas para embasamento das discussões na 

esfera local advieram dos autores Marcos Esdras Leite e Anete Marília Pereira. Além disso, as 
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obras dos mesmos teceram contribuições a partir da sua disponibilidade de dados 

consolidados acerca da realidade socioespacial de Montes Claros, servindo como fonte 

secundária de análise. Empregou-se, ainda, o uso de projetos e planos municipais. 

A metodologia do estudo constituiu-se pelo âmbito teórico e pelo âmbito empírico. O 

primeiro caracteriza-se pela revisão bibliográfica e o segundo, pela pesquisa documental e 

quantitativa, com análises qualitativas perpassando todas as etapas do estudo. 

Na escolha do aporte teórico, por sua vez, adotaram-se concepções que viabilizam 

uma leitura crítica do fenômeno analisado, tendo o contexto socioespacial urbano como 

realidade que se constrói a partir de conflitos oriundos das divergentes produções sociais dos 

sujeitos. Por isso, a lógica de raciocínio seguida se encontra no cerne da teoria marxista.  

Quanto à pesquisa de campo, teve por escopo analisar a redução da dimensão pública 

da cidade de Montes Claros, com base nos critérios de concessão de áreas de domínio público. 

Para que isso fosse possível, foram empregados, como instrumentos, os projetos de lei 

municipais aprovados dentre os anos 2000 e 2010.  

A escolha dos referidos projetos de lei incidiu na possibilidade de utilizá-los como 

ferramenta de mensuração da ausência de espaços públicos na cidade, durante o período 

analisado, porquanto através desse mecanismo jurídico-administrativo é executada a 

concessão de áreas públicas, e, assim, a transmutação da qualificação institucional das 

mesmas. Os projetos de lei consultados detêm a funcionalidade de fontes secundárias. 

Primeiramente, realizou-se um levantamento documental nos arquivos da Câmara 

Municipal de Montes Claros, pessoa jurídica de direito público, em cuja sede encontram-se 

arquivadas as leis e projetos de lei do município, e onde foram selecionados os documentos 

enquadrados na seção de imóveis públicos
2
. Foram coletados 147 projetos de lei aprovados 

dentro do marco temporal de 2000 a 2010, que dispõem acerca de 282 áreas públicas de 

Montes Claros.  

O recorte temporal descrito foi predeterminado por apresentar a possibilidade de 

consignar as análises de três Administrações Públicas Municipais diferentes, de modo a 

viabilizar uma observação do fenômeno estudado que se ampare nas tendências seguidas 

pelas mesmas ao longo do tempo, sem se questionar o mérito da personalização das gestões 

                                                      

2
 Imóvel público pertence à categoria de bens públicos, que são todos aqueles que pertencem às 

pessoas jurídicas de Direito Público, ou seja, União, Distrito Federal, Municípios, Autarquias e Fundações 

Públicas. 

http://www.infoescola.com/direito/bens-publicos/
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públicas. Tendências aquelas, sobretudo, ancoradas em concepções e em um modelo de 

gestão historicamente preconcebidos. 

Posteriormente, efetivou-se uma análise documental dos 147 projetos de lei de imóveis 

públicos que foram identificados assinalando a sua entidade doadora, entidade receptora, a 

localização e o tamanho da área, assim como a finalidade para a qual foi/foram direcionado(s) 

o(s) terreno(s) (Ver identificação das áreas no Apêndice I). 

Os projetos de lei foram integralmente contabilizados, mediante montagem de tabela 

que demonstra o quantitativo categorizado em função do ano e da natureza do procedimento 

executado. O montante anual de projetos de lei aprovados foi: 27 no ano 2000; 15 em 2001; 

26 em 2002; 11 em 2003; 40 em 2004; 21 em 2005; 16 em 2006; 45 em 2007; 42 em 2008; 14 

em 2009; e 25 em 2010.  

Em seguida, utilizou-se da análise de conteúdo
3
 como técnica metodológica, por se 

tratar de saliente instrumento no estudo dos processos de construção social, conforme 

afirmam Berger e Luckmann (1987, p. 11) quando asseveram que “a realidade é construída 

socialmente e que a sociologia do conhecimento deve analisar o processo em que este fato 

ocorre”.  

A presente pesquisa lança mão da análise de conteúdo por sua inerente função de 

subsidiar a descoberta e o entendimento do que está para além dos conteúdos aparentes, 

viabilizando a interpretação das mensagens e escritos documentados pelos projetos de lei, e 

possibilitando a descrição qualitativa do fenômeno estudado.  

Com essa técnica metodológica, visou-se o desempenho de uma análise descritiva e 

interpretativa, estabelecendo interfaces no que tange à preponderância dos critérios e 

finalidades para os quais têm sido direcionadas as áreas públicas de Montes Claros, com a 

realidade demonstrada nesse estudo. 

O presente trabalho foi dividido em três capítulos, sendo que o primeiro se subdivide 

em três itens, o segundo em cinco itens e o terceiro em quatro itens. 

No primeiro capítulo, persegue-se o enfoque das vertentes teóricas e abordagens que 

determinaram os aspectos e formas de planejamento e gestão das cidades, adotadas no Brasil 

dentre os anos de 1960 e 2000, bem como as suas implicações no contexto urbano atual, os 

pontos fortes, desafios e processos de consolidação. Nesse âmbito, realça-se o papel do 

                                                      

3
 De acordo com a perspectiva de Bardin (2009), a análise de conteúdo, enquanto método torna-se um conjunto 

de técnicas de análise das comunicações que utilizam procedimentos sistemáticos e tem objetivos descritivos na 

leitura dos conteúdos textuais. Portanto, no decorrer da pesquisa faz-se relevante a utilização de procedimentos 

que construam uma lógica de raciocínio, induzindo assim, a uma percepção organizada do fenômeno pesquisado.  
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Estado na elaboração de políticas urbanas e as concepções que nortearam a sua intervenção no 

território brasileiro. 

O segundo capítulo procura tecer teorizações a respeito dos conceitos de cidade e da 

sua função social, a partir das perspectivas sociológica e normativa. Com base nos dois pontos 

de vista, confere-se relevo ao fato de como as leis e os planos urbanísticos têm atendido aos 

pleitos da sociedade, e como vêm determinando as formas com que os espaços são 

apropriados. Destaca-se, por oportuno, a atuação do poder público enquanto 

operacionalizador dos mecanismos de controle do solo urbano, e como aquele que estabelece 

reiteradas mediações entre os representantes de diversos segmentos sociais no atendimento 

das suas demandas. Discute-se, afinal, a diluição da dimensão pública da cidade, em favor da 

valorização de uma cultura urbana, no que tange ao ser e ao agir no espaço social. 

Além de procurar contextualizar as teorizações constituídas ao longo dos dois 

primeiros capítulos à realidade de Montes Claros, no terceiro capítulo são tecidas 

considerações sobre o desenvolvimento urbano da cidade, e sobre a distribuição socioespacial 

da população a partir da década de 1970, quando foi intensificado o seu processo de 

transformação em polo regional norte-mineiro. Esse processo resultou em uma configuração 

do espaço urbano com características peculiares, em função da ausência ou do 

estabelecimento de critérios de ordem parcial na instrumentalização dos mecanismos de 

gestão pública, e permanece ditando as regras de que segmentos sociais têm preponderado na 

estrutura urbana local. 

Por fim, são apresentas as considerações finais alusivas às problemáticas expostas e 

sobre as pressuposições levantadas, ressaltando-se que há um extenso caminho a ser 

perseguido pelas Administrações Públicas Municipais para que estas redesenhem as suas 

formas de planejar e de gerir a cidade.     
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1 POLÍTICA URBANA: ASPECTOS TEÓRICOS E HISTÓRICOS 

  

Na perspectiva de se estabelecer uma relação entre a complexa realidade urbana que 

subsiste no Brasil, em tempos atuais, e os direcionamentos sobre as políticas de urbanização 

que objetivam intervir nessa realidade, far-se-á nesse capítulo uma retrospectiva dos fatos e 

processos que exerceram influência sobre as referidas políticas.  

Serão enfocadas abordagens que privilegiem as características e formas de 

planejamento e gestão das cidades, experimentadas no final do século XX e na primeira 

década do século XI, as suas implicações, pontos fortes, desafios e processos de consolidação. 

Tomando-se como norte a apreciação sócio histórica de acontecimentos marcantes 

para as transformações ocorridas na urbe nesse período, desenhar-se-ão as antigas e as novas 

orientações das políticas urbanas, suas similitudes e discrepâncias, e, ainda, com o devido 

destaque aos aspectos que orientaram os modelos de gestão exercidos, hodiernamente, no seio 

das Administrações Públicas, considerando-se as estruturas institucionais como instrumentos 

transformadores e / ou reprodutores de realidades.  

 

1.1 As conceituações de cidade em interface com o acesso e as formas de uso e ocupação 

do solo urbano 

 

A palavra cidade deriva do latim, civitas, que dá procedência a palavras como 

cidadania, cidadão, civismo. Encontra-se, também, na língua latina a expressão urbe, que é 

também utilizada como sinônimo de cidade por referir-se ao urbano. Outrossim, o termo deu 

procedência a outras palavras que fazem menção à vida em sociedade como urbanismo, 

urbano, urbanização e urbanidade.  

Vinculando-se, ainda, ao termo polis, de origem grega, que significa cidade-estado, 

pública, civil, autônoma e independente, o local onde a vida cívica acontece, o mercado, o 

ambiente político e de exercício da cidadania, obtém-se a raiz destes termos que delimitam as 

significações do ambiente urbano. 

A partir destas definições iniciais, estudiosos do meio urbano puseram-se a especular 

sobre o conceito de cidade. Vejamos, pois, algumas suposições. 
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Segundo Bonini (1983, p. 949), “por polis se entende uma cidade autônoma e 

soberana, cujo quadro institucional é caracterizado por uma ou várias magistraturas, por um 

conselho e uma assembleia de cidadãos (politai)”. 

Weber (1987, p. 4) conceitua cidade a partir das discrepâncias físicas e materiais 

existentes entre o ambiente urbano e o ambiente rural, a partir do que a qualifica como um 

estabelecimento compacto, como uma localidade e não com casas dispersas, em que essas se 

encontram juntas e com paredes encostadas umas às outras. 

O autor compreende que estas localidades representam um estabelecimento amplo, 

porém, conexo, pois do contrário, faltaria o conhecimento pessoal mútuo dos habitantes, 

caracterizando assim uma relação de vizinhança (WEBER, 1987).  

Weber (1994), em Economia e sociedade, desenvolve a tipologia das cidades 

ocidentais, argumentando que em vários momentos históricos os conglomerados urbanos 

assumem diferentes funções, que se acumulam. Para o autor, o conceito básico de “cidade” 

vincula-se à noção de localidade, em assentamento e suas características são: tamanho, troca 

regular de bens e serviços e diversificações de funções.    

De acordo com Weber (1987), para falar em cidade é necessário contemplar a 

existência de um intercâmbio regular e não ocasional de mercadorias na localidade, como 

elemento essencial da atividade lucrativa e do abastecimento de seus habitantes, portanto de 

um mercado.  

Entretanto, conforme cunha o pensamento weberiano, a categoria de cidade não se 

aplica a qualquer localidade que se transforma a partir de um fluxo de mercado. No caso dos 

locais que abrigam mercados periódicos e/ou feiras anuais e esporádicas, entende-se que haja 

ali a existência de uma aldeia.  

Assim sendo, Weber (1987, p. 4) define cidade sob uma perspectiva econômica, 

alegando que se trata de um local onde “la mayor parte de sus habitantes viven de la industria 

y del comercio y no de la agricultura”. 

No desenvolvimento da sua tipologia de cidade, o autor a aborda como elemento 

relevante no quadro de referências básicas para o estudo dos fenômenos urbanos, buscando o 

significado cultural da cidade ocidental na emergência do capitalismo moderno, e 

relacionando-a aos sistemas sociais, políticos e econômicos existentes. 

Por se tratar de uma vertente teórica que aloca o espaço no centro da discussão 

conceitual de cidade, tomamos a abordagem prospectada por Henri Lefebvre de forma mais 

contundente. O referido autor, de caráter discrepante do estilo weberiano, se atenta para o 
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aspecto espacial da cidade, conferindo a ele um significado embasado na sua 

instrumentalidade a partir das relações sociais e dos conflitos ora constituídos.    

Conforme o entendimento de Lefebvre (2001), a melhor definição do conceito de 

cidade não prescinde da noção de que suas dimensões sejam discutidas de forma aprofundada, 

como eixo condutor e estratégico da compreensão da realidade e das necessidades sociais 

inerentes ao contexto urbano, observadas as definições e redefinições de suas formas, funções, 

estruturas econômicas e políticas. 

Sob a perspectiva do modo de produção capitalista dominante e das contradições que 

ele gera, Lefebvre (2001) inicia suas conjecturas sobre a cidade a partir de uma verificação 

fundamental: na era da mundialização e das mudanças globais, o espaço e a cidade são 

conduzidos para o centro das contradições sociais. 

O espaço em Lefebvre (2008) é visto como uma problemática por não se situar em um 

campo teórico limitado a uma definição, mas vinculado às vivências e práticas sociais nele 

construídas. É fruto do produto da sociedade, do trabalho e da divisão do trabalho. 

Corresponde ao lugar dos objetos produzidos, do conjunto das coisas que o preenchem e o 

ocupam e das suas subdivisões. É entendido, portanto, a partir das suas funcionalidades.  

Nesse esteio, “é possível que o espaço desempenhe uma função decisiva no 

estabelecimento de uma totalidade, de uma lógica, de um sistema, precisamente quando não 

se pode deduzi-lo desse sistema, dessa lógica, dessa totalidade” (LEFEBVRE, 2008, p. 39). 

Em uma perspectiva prática e estratégica, é essencial desvendar as suas funções e estipular 

uma interlocução entre a teoria e a prática para, apenas posteriormente, poder decifrá-lo.  

Sendo o espaço para Lefebvre (2008) lugar e meio da prática social da sociedade 

capitalista, ou seja, local onde são reproduzidas as relações de produção; a produção desse 

espaço advém das contradições presentes nessa conjuntura e que são explicitadas no campo 

institucional. Senão, vejamos: 

 

Nesse plano, percebe-se que a burguesia, classe dominante, dispõe de um duplo 

poder sobre o espaço; primeiro, pela propriedade privada do solo, que se generaliza 

por todo o espaço, com exceção dos direitos das coletividades e do Estado. Em 

segundo lugar, pela globalidade, a saber, o conhecimento, a estratégia, a ação do 

próprio Estado. (LEFEBVRE, 2008, p. 57). 

 

Entre estas duas extremidades encontra-se a ideia do conflito, amparada, por um lado, 

no espaço abstrato, que concebe as características conceituais, e, por outro lado, no espaço 

imediato, que representa o que é percebido, vivido, fragmentado. No âmbito institucional, 
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referidas contradições se apresentam entre os planos de ordenamento do território e dos 

projetos de mercantilização do espaço público (LEFEBVRE, 2008).    

Igualmente, a existência de conflitos oriunda de contradições presentes na conjuntura 

urbana, e que guarda laços estreitos com o desenvolvimento de uma cultura de valorização 

das forças econômicas, reverte-se em forma de políticas urbanas voltadas para esses fins.  

Além disso, o poder público impulsionado por uma lógica de instrumentalização e, por 

isso, de mercantilização dos espaços públicos das cidades tem promovido paralelo ao 

crescimento das mesmas, a reprodução de desigualdades que se arrolaram ao longo da 

história, e que se tornaram mais contundentes com o passar das épocas.            

Sendo assim, os planos de tendência tecnocrática, bem como os mecanismos político-

administrativos de controle do espaço acabam por atuar como viabilizadores da reprodução de 

heterogeneidades nesse ambiente, na medida em que privilegiam grupos sociais e interesses 

dos setores de mercado e, paralelamente, ignoram as demandas coletivas.  

Destarte, a cidade pode ser percebida como um resultado das relações humanas, assim 

como um local que se estrutura pela necessidade dos seus habitantes. Entretanto, também 

pode ser vista como espaço de segregação, devido à sua apropriação desigual (LEFEBVRE, 

2001). 

Tal hipótese, no âmbito da Sociologia Urbana, traz à baila reflexões sobre as vigentes 

e constantes transformações nas relações entre o espaço habitado pelos seres humanos, e o 

espaço efetivamente por eles ocupado na cidade que, por sua complexidade, causa conflitos 

que permanecem sem resolução. A saber, os casos de articulação de políticas urbanas que 

obedecem a uma lógica de mercado, de empresas e de organizações que inter-relacionam suas 

demandas às da Administração Pública como meio de justificá-las.  

Questões originadas desta complexa realidade, de crível presença nos Municípios 

brasileiros, conservam na cidade de Montes Claros exemplos dessa natureza e guiam o 

entendimento da dinâmica de apropriação dos espaços urbanos nos últimos tempos.  

Diante das multifacetadas contradições existentes na conjuntura da cidade, nos tempos 

de hoje, os seus habitantes buscam novos sentidos para o existir nesse ambiente, levando-se 

em conta o existir solitário, mas, sobretudo, o existir coletivo, que é o que os move no sentido 

das transformações socioespaciais e das quebras de paradigmas. Esse panorama consiste no 

direcionamento dos indivíduos para a burocratização do ambiente urbano e das relações 

humanas. 

No âmbito dessas relações, demandas e prioridades são delineadas a partir do 

momento em que influenciam ou não o agir das mesmas de forma dialética, como previa 
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Lefebvre (2001), ao dizer que a cidade corresponde ao que a sociedade projetou para ela em 

determinado território.  

É que para esquadrinhar conceitos de cidade abrangendo a sua função, deve-se levar 

em consideração o emaranhado de situações e de interações que a permeiam e caracterizam, 

nascidas de uma construção histórica de produção e reprodução econômica e social. Nesse 

sentido, visualizam-se no cotidiano das cidades brasileiras, assim como no contexto 

socioespacial da cidade de Montes Claros, parâmetros para a realização dessa análise.                      

Em obediência à perspectiva de Lefebvre, fio condutor do entendimento da urbe nesse 

estudo, é preciso, antes de quaisquer considerações, diferenciar os conceitos de urbano e 

cidade, visto que o primeiro pode ser entendido como uma acepção teórica formulada no 

cerne do processo de urbanização, e que se encontra em construção. 

O autor afirma que o urbano se apresenta nas contradições entre o habitat, as 

segregações e a centralidade urbana que é relevante à prática social. Assim sendo, os sentidos 

de cidade e urbano distinguem-se, especificamente, porque o segundo se manifesta durante a 

ampliação das dimensões demográficas das cidades, possibilitando compreender questões 

inerentes a ela, como a centralidade, o espaço como lugar de encontro, a estética, dentre 

outras (LEFEBVRE, 2008). 

Nesse particular, entende-se o urbano como um conceito que está imbricado nas 

relações sociais estabelecidas ou dissolvidas no seio das cidades, e que teve sua origem na 

necessidade de explicação da cultura urbana emergente.   

Pensar a cidade nos remete também às condições fundamentais de vida dos cidadãos 

que residem nas áreas urbanas, bem como na acessibilidade que os mesmos têm aos serviços 

de saúde, educação, habitação, lazer, transporte, segurança, enfim, todo o aparato que, a 

priori, é gerido pelo poder público. 

Por isso, é relevante que esta temática seja discutida sob um prisma multilateral, 

relacionando a partir de uma visão holística tanto os aspectos teóricos relativos ao conceito de 

cidade, quanto os atores sociais envolvidos na dinâmica de funcionamento do contexto 

urbano. Para isso, o estudo do sistema urbano necessita estar atrelado à compreensão da 

estrutura da rede urbana, considerando não somente a configuração dos espaços, mas os 

mecanismos de controle nele existentes. 

Ressalte-se que desde o início do processo histórico de urbanização do Brasil, 

intensificado na década de 1960, o poder público direciona as ações das políticas urbanas sob 

uma ausência de metodologias consolidadas de avaliação, acompanhamento e controle na sua 

implementação. Essa escassez política e metodológica encontra-se internalizada nas 
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dificuldades conceituais de se estabelecer um modelo de planejamento e gestão urbanos que 

vise à superação de problemas de ordem nacional e local.  

A limitação metodológica que acompanha as políticas urbanas brasileiras está 

vinculada aos resquícios deixados pelo planejamento urbano modernista
4
, que foi cunhado nas 

bases iluministas de liberdade, igualdade e fraternidade, e constituiu algumas peculiaridades 

entre os anos de 1945 a 1975, período em que a ideologia do welfare state
5
 rendeu lucros aos 

países capitalistas do centro do globo, que lucraram com a junção do processo de acumulação 

de capital e com o avanço das lutas trabalhistas, processos ulteriormente revertidos na adoção 

de políticas públicas nessas áreas, o que culminou em ascensão do padrão de vida. 

O espírito de modernização da cidade presente na concepção urbanística modernista 

influenciou a ideia do planejamento físico territorial que ainda vigora, e que se equipara às 

noções de ordem e racionalização do espaço. Isso porque, conforme afirma Souza (2006, p. 

131) “aquilo que do urbanismo modernista sobreviveu e resiste até hoje na prática do 

planejamento nos mais diferentes países não é tanto a sua estética, mas sim o espírito 

funcionalista de zoneamento de uso do solo”.  

Arantes; Vainer e Maricato (2000) afirmam que esse recorte temporal teve como 

destaque o crescimento econômico acompanhado de expressiva distribuição de renda e de 

investimento em políticas sociais, e resultou em uma herança positivista do modernismo, que 

crê no progresso linear, em um discurso universalista e em um viés global. A vertente 

modernista incorporou, ainda, a ideia de que o Estado deveria agir como dinamizador do 

equilíbrio econômico e social, no atendimento das demandas coletivas.  

Na América Latina, essa mentalidade foi traduzida nas ideias de planejamento urbano 

regional, no Estado como instituição racionalista que deveria inibir o desequilíbrio do 

mercado em função da permanência de bons índices no quesito emprego. Desta forma, seria 

garantido o desenvolvimento econômico e social através de incentivos, subsídios, produção de 

                                                      

4
 O planejamento urbano modernista propunha o uso de critérios de racionalidade e de caráter exclusivamente 

técnico, e excluía a participação da sociedade nas discussões relativas à cidade, de forma que o espaço urbano 

ficasse submetido às normas e padrões que propiciassem a reprodução do capital (LOGAN; MOLOTOCH, 

1993). 

5
 Significa estado de bem estar social, e é caracterizado pela responsabilidade estatal no sentido de garantir o 

bem-estar básico dos cidadãos. A ideologia surgiu na Inglaterra nas últimas décadas do século XIX, em um 

momento histórico de prosperidade, e teve o seu início marcado pela adoção de medidas de cunho assistencial, 

como: leis de assistência aos indigentes, leis de proteção aos trabalhadores da indústria, medidas contra a 

pobreza, etc. No cerne destas ações, foi gerada a concepção adotada após a Segunda Guerra Mundial (na década 

de 1950 e início dos anos 1960), que ficou conhecida como welfare state. (MARSHALL, 1967). 
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infraestrutura, regulação de preços, produção de insumos básicos para a produção, enfim, 

intervindo diretamente na economia. (ARANTES; VAINER e MARICATO, 2000). 

Destaca-se, ainda, que a partir do ano de 1948, a América Latina difundia as ideias de 

planejamento territorial através da propagação das ações da Comissão Econômica para a 

América Latina e o Caribe
6

 – CEPAL, que refletiram consideravelmente na realidade 

econômica brasileira, notadamente no âmbito estatal.  

Bielschowsky (2000), por seu turno, afirma que além de ter sido marcado pelo viés 

metodológico da proposição de uma análise de conjuntura que privilegiasse a relação centro - 

periferia, as teses cepalinas possuem outros três traços analíticos comuns: a análise da 

inserção internacional, a análise dos condicionantes estruturais internos – do crescimento e do 

progresso técnico, e da relação entre estes, o emprego e a distribuição de renda – e, por fim, a 

análise das necessidades e possibilidades da ação estatal.  

O referido autor divide a ideologia cepalina em duas etapas. A primeira, chamada de 

estruturalista, inicia-se na sua criação e segue até meados dos anos 1980, ao passo que a 

segunda etapa, alcunhada de neoestruturalista, vigora desde o início dos anos 1990 até os dias 

atuais. 

A primeira etapa engloba as quatro primeiras décadas de existência da CEPAL, e são 

ordenadas em torno de estratégias de ações fundamentais naquele período. Bielschowsky 

(2000) considera os anos 1950 como um marco do início da atuação da CEPAL, quando a 

industrialização por substituição de importações já era utilizada. Nos anos 1960, a agenda de 

reformas e as teorias econômicas e sociológicas da estagnação, da dependência e da 

heterogeneidade estrutural direcionaram as ações dos Estados.  

Nos anos 1970 predomina a valorização dos estilos de crescimento de cada país, 

coligados à reorientação da industrialização para promover exportações industriais. Nesse 

                                                      

6 
A CEPAL é um órgão regional da Organização das Nações Unidas (ONU), criado no ano de 1948, com a 

missão de pesquisar e realizar estudos econômicos que tinham a função de promover políticas de 

desenvolvimento na América Latina. As teorias cepalinas buscavam elucidar as características que o processo de 

acumulação de capital e o progresso técnico assumiam ao disseminar as técnicas de produção capitalistas, no 

âmbito de um sistema econômico composto por centro e periferia. A hipótese defendida no cerne da CEPAL é a 

de que o progresso técnico se desenvolveu de forma desigual. Tal análise se dá a partir de um exame 

comparativo das tendências econômicas e sociais de médio e de longo prazo dos referidos países. Nas décadas de 

1950 e 1960, a CEPAL influenciou a política econômica dos governos de vários países da América Latina, 

alguns em maior grau (como no caso do Brasil) e outros em menor grau. Disponível em 

<http://www.cepal.org/brasil/> Acesso em 2 ago. 2013. 

A CEPAL teve suas idéias difundidas no Brasil a partir do ano de 1952, quando foi firmado um acordo de 

colaboração entre a CEPAL e o BNDES, e foi criado um Grupo Misto de Estudos CEPAL / BNDES, que 

objetivava avaliar o crescimento do país, traçar programas de desenvolvimento para um período de dez anos e 

realizar cursos de capacitação técnica. 
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momento, o Estado era mantido como instituição estimuladora do desenvolvimento, e atuava, 

de modo alinhavado, com a CEPAL no combate ao aprofundamento da dependência externa e 

das crises internacionais dos anos 1970. Tais problemas conduziram à proposição de 

integração regional, inicialmente amparada no regionalismo, na promoção das exportações 

industriais e na cautela quanto ao endividamento e à abertura econômica como caminhos para 

superar a vulnerabilidade externa (BIELSCHOWSKY, 2000). 

Nos anos 1980, a renegociação da dívida, o controle da inflação e o ajuste expansivo 

marcaram a atuação da CEPAL. Essa fase implica, de modo geral, na defesa do processo de 

industrialização latino-americana, na redução da vulnerabilidade externa e em reformas 

estruturais internas, todas com participação ativa do Estado (BIELSCHOWSKY, 2000).  

Como consequência de tais medidas, ocorre o esgotamento do processo de substituição 

de importações, motivo pelo qual a CEPAL propôs nas duas décadas seguintes uma agenda de 

reformas estruturais, que interviessem na questão agrária e de redistribuição de renda, em prol 

do desenvolvimento. 

A superação da dependência e o anseio por novas formas de desenvolvimento, 

acordando mercado interno e esforço exportador, eram, sobretudo, alternativas desejadas em 

um contexto complexo de urbanização e ajuste das relações internacionais.  

As nascentes teorias interpretativas acerca do contexto socioeconômico latino-

americano apontavam para a estagnação econômica, para a dependência externa, para a 

heterogeneidade estrutural e para os diferentes estilos de desenvolvimento como parâmetros 

de análise do subdesenvolvimento.  

Na segunda etapa, que se iniciou na década de 1990, chamada de neoestruturalista, a 

CEPAL propagou a mensagem de transformação produtiva com equidade, e incorporou 

medidas de cunho neoliberal, sugeridas pelo governo norte americano, e em acordo com o 

FMI e o Banco Mundial, que foram legitimadas no Consenso de Washington
7
.  

Ainda nesse período, a CEPAL passa a apoiar as reformas liberais latino-americanas, 

sendo regidas, entretanto, pela lógica dos mercados, e com uma atuação estatal passiva e 

complementar nesse processo. 

No início dessa fase, observa-se a manutenção de elementos como o intervencionismo 

estatal, presente na etapa estruturalista da CEPAL, sendo acrescentados a eles novos 

esquemas analíticos no final da década de 1990.  

                                                      

7  Reunião realizada em 1989 em Washington pelo governo americano e pelas organizações financeiras 

internacionais (FMI, Banco Mundial, BID), que estabeleceu agenda única para os países (ajuste fiscal, redução 

da intervenção do Estado na economia, desregulamentação, privatização etc.).  
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A questão da transformação produtiva com equidade proposta nos anos 1990 e 

aprofundada nos anos 2000, por exemplo, rompeu com o pensamento estruturalista anterior ao 

incorporar o conceito de regionalismo aberto. Esta ideia teve base nas novas teorias de 

comércio internacional que pregavam a abertura comercial e a privatização, dentre outras 

reformas estruturais de envergadura liberal.  

Nesse novo tipo de inserção internacional defendido pela CEPAL, marcada pela 

abertura indiscriminada e unilateral dos mercados latino-americanos, o Estado perdeu o seu 

papel estratégico de promotor do desenvolvimento, e passou a ter uma função meramente 

reguladora do mercado.  

Observa-se que, ainda que o neoestruturalismo se assemelhasse ao estruturalismo no 

que tange às suas finalidades, houve um afastamento dos mesmos nas formas usadas para 

atingi-las. As tentativas de conceder continuidade aos trabalhos iniciados desde a criação da 

CEPAL, como forma de defender uma coerência ideológica e comportamental diante do 

contexto mundial, se perderam ao longo do tempo. A trajetória a ser seguida teve de se 

adaptar às medidas de abertura econômica que vigoravam, rompendo com as ações 

protecionistas defendidas na primeira fase cepalina.  

No Brasil, a linha de pensamento econômico da CEPAL foi difundida por Celso 

Furtado
8

, que emprestou relevante aporte para a compreensão da questão do 

subdesenvolvimento. O eminente economista afirmava que subdesenvolvimento não consistia 

em atraso, e sim em um dos problemas originados da vulnerabilidade externa, da 

concentração de renda e dos desequilíbrios regionais.             

       

No Brasil, Celso Furtado tentou colocar em prática sua proposta de confiança na 

técnica do planejamento, aliando às pesquisas técnicas as atividades de planejador e 

administrador, quando dedicou - se ao desenvolvimento do Nordeste, sua região de 

origem, durante três governos federais: Juscelino, Jânio De Jango. Mais tarde, sob 

novo prisma ideológico, mas ainda sob a égide do Estado interventor, durante o 

regime militar, o planejamento urbano conheceu seu período de maior 

desenvolvimento que se inicia com a elaboração da PNDU – Política Nacional de 

Desenvolvimento Urbano, integrante do II PND – Plano Nacional de 

Desenvolvimento, de 1973. (ARANTES; VAINER e MARICATO, 2000, p. 126-

127).  

 

Ainda na década de 1970, tornam-se frequentes os estudos que almejavam entender a 

problemática urbana e suas peculiaridades, de maneira a questionar a situação da carência de 

                                                      

8
 FURTADO, Celso. O Mito do Desenvolvimento Econômico. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996. 
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moradias, as relações de trabalho, as políticas e as iniciativas do Estado frente às questões 

urbanas.  

As preocupações em torno da habitação no ambiente urbano tiveram continuidade nos 

anos 1980, quando um número crescente de pesquisas se direcionou para a construção da 

historiografia das cidades brasileiras, ratificando um marco temporal em relação à escassa 

produção anterior nessa área.  

Nesse momento, destaca-se o caráter multidisciplinar das frentes de produção de 

trabalhos e planos sobre a cidade, uma vez que esses passaram a ser organizados 

conjuntamente por arquitetos, urbanistas, planejadores, geógrafos, cientistas sociais e demais 

profissionais vinculados à questão urbana. O fato consolidou, naquele instante, um caráter de 

politização à discussão. 

Como consequência do projeto nacional desenvolvimentista baseado no 

desenvolvimento urbano e industrial, na década de 1970 iniciaram-se os estudos acerca das 

cidades médias no Brasil. Houve, também, um esforço de definição das mesmas, tendo em 

vista a visibilidade com que se depararam nos planos e políticas de desenvolvimento nacional.  

Durante as décadas de 1970 e 1980, o Estado brasileiro colocou em evidência a 

política urbana nacional, na medida em que criou programas de ação nessas áreas. Dentre 

estes programas, destacaram-se o item Política de Desenvolvimento Urbano, pertencente ao 

capítulo Desenvolvimento Urbano: Controle de Poluição e Preservação do Meio Ambiente do 

II Plano Nacional de Desenvolvimento, e o Programa de Cidades de Porte Médio.  

O primeiro, que estava inserido no II PND (que vislumbrava a manutenção do 

crescimento industrial e econômico, o investimento no setor de transporte, como hidrovias e 

ferrovias, a comunicação e a modernização das regiões não industrializadas através da 

descentralização espacial dos projetos de investimentos), foi considerado um marco da 

primeira política urbana nacional do Brasil. O seu objetivo consistia em colocar em prática a 

sua intervenção em favor da descentralização das grandes aglomerações, assim como das 

possibilidades de desenvolvimento das cidades médias (AMORIM FILHO e SERRA, 2001).  

À Política de Desenvolvimento Urbano coube efetivar a promoção de uma melhor 

estruturação do sistema urbano, através da ativação da eficácia das funções exercidas pelas 

cidades, e a ampliação dos padrões de urbanização e de qualidade de vida. Para se chegar a 

esse resultado, seria necessário fazer a implantação de regiões metropolitanas, a identificação 

das funções a serem cumpridas pelas metrópoles nacionais e regionais, e a definição de seus 

polos secundários.  
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De forma contrária à política urbana do II PND, a política urbana do último governo 

da ditadura militar investiu em dois programas julgados estratégicos para a valorização das 

funções das cidades médias: o de Regiões Metropolitanas e de Capitais, e o de Cidades de 

Porte Médio. Este último teve o seu início no ano de 1976, e finalizou - se no ano de 1986
9
 

(AMORIM FILHO e SERRA, 2001). 

O objetivo do Programa Cidades de Porte Médio era diminuir as barreiras 

burocráticas, administrando os recursos de forma mais eficiente, e, assim, concretizar as 

propostas de desenvolvimento das cidades médias brasileiras em setores como a indústria, 

habitação, serviços e comércio. 

Nos seus anos iniciais do programa, as “cidades médias” foram conceituadas de 

acordo com a sua posição geográfica, população, importância socioeconômica e função dentro 

da hierarquia urbana da macrorregião e do país.  

Comumente, tratava-se de centros de relevância estratégica considerável para o 

desenvolvimento regional, bem como para que fosse mantida uma rede urbana mais 

equilibrada no quesito das políticas de organização territorial. Posteriormente, foram 

agregados ao conceito de “cidades médias” aspectos relativos às suas funções de 

desconcentração e dinamização regional.  

Com o intuito de modernizar as cidades brasileiras e tornar o mercado nacional mais 

competitivo frente à economia mundial, os centros urbanos que emergiam na década de 1970 

foram ganhando força e destaque regional, colaborando, assim, para a inserção do país nos 

moldes do mundo capitalista moderno. 

Seguindo essa lógica, ao final da década de 1970, devido ao contexto político 

apresentar propostas incipientes no campo do planejamento, mas que tinham em suas 

estratégias um viés preponderante para os interesses de mercado, em especial, do setor 

industrial, acabou sendo promovido um processo de expansão da lógica capitalista para as 

cidades de porte médio, como é o exemplo de Montes Claros. 

Haja vista a premente necessidade de se dinamizar o crescimento econômico – que se 

encontrava em processo mais avançado na capital de Minas Gerais – nas demais regiões do 

                                                      

9
Steinberger e Bruna (2001) relatam que o programa envolveu 140 cidades, distribuídas pelas cinco 

macrorregiões, que contavam com uma população total de 13,5 milhões de pessoas residentes nas sedes dos 

municípios. O programa alcançou desde cidades com população menor do que 50 mil habitantes e grau de 

urbanização em torno de 50%, até outras com população em torno de 600 mil habitantes e com grau de 

urbanização superior a 90%. 
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Estado, a cidade de Montes Claros, inserida na categoria de cidade média, era vista como um 

potencial articulador para a região norte-mineira. 

O Projeto Especial Cidade de Porte Médio - PECPM: subprojeto Montes Claros / 

1980
10

, relativas aos atributos do município à época, registra tal potencialidade:  

 

Montes Claros polariza fortemente a produção regional, uma vez que, concentrando 

cerca de 12% da população, foi responsável, em 1970, por 60% e 55%, 

respectivamente, das receitas de comércio e serviços dos 42 municípios da Área 

Mineira do Nordeste. A concentração da produção industrial é maior ainda, uma vez 

que, em 1970, quando ainda era incipiente a influência da Sudene sobre a 

industrialização regional, 87% do valor da Produção Industrial foi gerado em 

Montes Claros. Essa participação cresceu na última década, considerando-se que a 

industrialização no norte de Minas, embora tenha beneficiado centros como Pirapora 

e Várzea da Palma, favoreceu mais que proporcionalmente Montes Claros, 

aumentando-lhe a hegemonia industrial. Como centro urbano no Estado, 

considerando-se o volume de sua população, a cidade está estimada para 1980 como 

o 8º pólo mais populoso do Estado, segundo estimativa da Secretaria de 

Planejamento. Antecedem-lhe em ordem crescente de número de habitantes as 

seguintes cidades: Uberaba, Uberlândia, Ipatinga, Governador Valadares, Juiz de 

Fora, Contagem e Belo Horizonte. A prestação de serviços de Montes Claros 

ocupava, em 1970, a sétima posição no Estado, sendo superada por Belo Horizonte, 

Juiz de Fora, Uberlândia, Uberaba, Poços de Caldas e Governador Valadares em 

ordem decrescente do valor da receita. Da mesma forma que o comércio, o setor de 

prestação de serviços deverá ter sofrido um impulso induzido pelas indústrias da 

Sudene. (MONTES CLAROS, 1980, pp. 44-46). 

  

Durante o processo de inserção de Montes Claros no Projeto Cidades de Porte Médio, 

a implantação do Projeto encontrou óbices. Como exemplo, fatores econômicos que 

restringiam a capacidade da economia do município em prover empregos e renda suficientes 

para um contingente significativo da população ativa; impedimentos físicos, que se referiam à 

inadequação da atual infraestrutura; dificuldades institucionais, que incidiam na reduzida 

capacidade de intervenção da administração municipal na condução do processo de 

desenvolvimento; e, por fim, a necessidade de viabilizar um desenvolvimento regional 

integrador das potencialidades municipais existentes
11

. 

                                                      

10
 O Projeto Especial Cidade de Porte Médio – PECPM foi desenvolvido em Minas Gerais no final da década de 

1970 e início dos anos 1980 pela Fundação João Pinheiro, como medida descentralizadora do Programa Cidades 

de Porte Médio do governo federal. O PECPM/Montes Claros vislumbrava possibilitar à população de baixa 

renda da cidade, em especial, a que residia em áreas invadidas ou favelas, o acesso à casa própria, à legalização 

fundiária e à infraestrutura urbana. Por isso, priorizou ações de saneamento básico, pavimentação e vias de 

acesso e construção de conjuntos habitacionais.   

Visava, também, atender à demanda da industrialização, sujeitando a lógica urbana local à lógica industrial. A 

implementação das diretrizes e obras propostas pelo PECPM foram de responsabilidade da Prefeitura Municipal 

de Montes Claros, através da Secretaria de Planejamento e Coordenação - SEPLAN, sendo que 10% dos custos 

eram da sua responsabilidade; 20% do governo do Estado de Minas Gerais; e 70% do capital investido foram 

provenientes do Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD (GOMES, 2007). 

11
 Informações constantes no Plano Diretor da cidade de Montes Claros do ano de 1991. 
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Diante destas limitações, para estimular a sistemática do desenvolvimento da região 

em comento, dentre outras questões, indispensável se fazia envolver desde uma mudança 

cultural na base política e participativa da sociedade até a consolidação da institucionalização 

de um projeto de planejamento socioespacial, problemática que exibia um panorama 

complexo, mas que possibilitava a prospecção de medidas de longo prazo. 

Na visão de Amorim Filho e Serra (2001), embora programas como o Cidades de 

Porte Médio não tenham alcançado plenamente os seus objetivos, ressalta-se o destaque dado 

aos estudos sobre as cidades médias, que se mostravam cada vez mais frequentes e 

necessários para se pensar em políticas urbanas regionalizadas.  

Os referidos estudiosos afirmam que a análise das cidades médias representava, 

também, uma das alternativas para a manutenção do sistema socioeconômico vigente. As 

mesmas funcionavam como válvulas de desconcentração da população e das atividades 

produtivas, na medida em que apresentavam condições atrativas ao capital e a população. As 

cidades médias viabilizavam, portanto, a ocorrência de um fluxo regional de comércio, 

circulação de pessoas (mão de obra) e de ações governamentais. 

Durante a maior parte da década de 1980, as políticas para as cidades médias no Brasil 

foram enfraquecidas, assim como o próprio planejamento urbano-regional que sofreu um 

esvaziamento, dando lugar às políticas públicas mais pontuais no campo social e regional. 

Apenas na década de 1990 é que foi retomado o interesse governamental econômico da mídia 

e da opinião pública pelas questões concernentes às cidades médias. Entretanto, em países 

como a Venezuela, Peru, Argentina e Chile, a década de 1980 foi marcada pelo interesse no 

tema das cidades médias (AMORIM FILHO, 2007).  

O retorno da preocupação por entender a dinâmica das cidades médias se fez presente 

na transição da década de 1990 para os anos 2000
12

 no Brasil, quando as cidades médias 

ganham mais participação na população do país como consequência do crescimento urbano 

que as mesmas apresentavam.  

Ao contrário do que aconteceu ao longo da maior parte do século XX, quando a 

migração interna fez deflagrar a população das capitais e de suas periferias, com todos os 

problemas daí decorrentes, nesse momento o crescimento se deu especialmente nas cidades 

médias.  

                                                      

12 
O fenômeno de maior crescimento populacional das cidades médias do que das metrópoles, começou a ser 

identificado a partir dos anos 1980 no Brasil. 
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De acordo com os dados do Censo disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística- IBGE (2000), as cidades médias (possuem entre 100 mil e 500 mil 

habitantes) passaram a ter taxa de crescimento anual de 1,91%, enquanto que as cidades com 

mais de 500 mil habitantes cresceram com taxa anual de 1,41%. 

No Censo do IBGE de 2010 ficou retratado, também, o maior crescimento das cidades 

médias do que das grandes cidades. As primeiras obtinham 48.565.171 ou 25,4% dos 

190.732.694 habitantes do país, o que representa que cresceram 2,05% ao ano, versus 1,79% 

ao ano nas cidades com mais de 500.000 habitantes.  

Revela-se, nesse momento, um fluxo preponderante para as cidades médias, reflexo da 

sistemática urbana e da atração que estas exerceram através de suas características no campo 

econômico, social, educacional, cultural e outros.  

Se por um lado essa dinâmica de crescimento urbano contribuiu para a 

desconcentração do desenvolvimento econômico e social em direção às outras áreas do país, 

por outro, ela se tornou preocupante, tendo em vista que as cidades médias apresentaram mais 

problemas de orçamento e capacidade gerencial em oferecer serviços para a população.  

Desse modo, surge uma nova demanda, que consiste na necessidade de se investir em 

planejamento para não comprometer o futuro e repetir os erros cometidos pelas metrópoles 

nas áreas de saneamento, saúde etc. (INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA 

APLICADA, 2010). Assim sendo, surge também a necessidade de se investir nos espaços de 

uso público, de forma a intervir na qualidade de vida dos sujeitos que habitam a cidade. 

As alterações em termos de delegação de funções às cidades médias, novas interações 

espaciais que delas derivam, como as relações cidade-região e as relações interurbanas, 

determinaram novas formas de inserção das cidades na rede urbana, alterando desta forma 

seus aspectos estruturais.  

Complementarmente, Santos (2005) explicita que a partir da década de 1970, o 

processo de urbanização sofre alterações, tanto do ponto de vista quantitativo, quanto do 

ponto de vista qualitativo. O que quer dizer que tanto os elementos humanos foram afetados 

em proporções populacionais e nas formas de se relacionar, quanto os elementos estruturais 

presentes nas cidades, como economia, configuração socioespacial, dentre outros.                           

Na década de 1980, a realidade brasileira se apresentava afetada pela conjuntura de 

pobreza e subdesenvolvimento – comum na maioria dos países da América latina – e 

experimentava um panorama permeado por conflitos sociais advindos da emergência dos 

sindicatos na luta pelas questões trabalhistas. Esses tiveram participação ativa na 
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desestabilização do regime militar que, em contrapartida, despertou reações das classes 

dominantes em favor das forças mercadológicas internacionais. 

Nesse momento, o Brasil vivia uma crise conceitual no que tange às noções de 

planejamento urbano e regional, que era associado a práticas maléficas e autoritárias, devido à 

ditadura militar que há muito vigorava. Críticas dessa inclinação eram veiculadas pela ala 

marxista de pensadores do meio urbano e foram iniciadas na Europa e nos Estados Unidos na 

década de 1970, com base na não intervenção do Estado (SOUZA, 2006). 

Ainda no plano teórico do planejamento, houve nos anos 1990 um enfraquecimento do 

sistema de planejamento urbano capitalista (que supunha um Estado gerenciador, com 

potencial intervencionista e realizador de investimentos) e da legitimidade do ato de planejar. 

Tal fato se deu sob influência do neoliberalismo, da crise fiscal do Estado, da já mencionada 

falência do modelo de substituição de importações e do estilo desenvolvimentista (SOUZA, 

2006). 

O referido período, que teve como característica a inserção na lógica cepalina e em 

seus preceitos de supervalorização do mercado, a diminuição do poder do Estado e o aumento 

da dependência externa dos países em desenvolvimento frente aos desenvolvidos, a população 

brasileira assistia a um movimento (que tinha a sua raiz nas classes dominantes) em favor da 

ausência de direitos (ARANTES; VAINER e MARICATO, 2000). 

Essa situação se estendia para o contexto urbano, que aumentava vertiginosamente em 

suas proporções populacionais. Entretanto, se por um lado o Estado e os grupos sociais que 

exerciam poder político e econômico insistiam em adotar medidas urbanísticas que 

ignorassem as contradições sociais e o direito de uso coletivo do solo urbano, outras alas da 

sociedade, formadas pelos movimentos sociais e sindicais, requeriam o estabelecimento de 

novas normas de controle que fossem contra os princípios do planejamento modernista, e que 

atendessem aos interesses coletivos. 

O olhar do planejamento modernista para a cidade e para os problemas nela existentes 

suscitou críticas que traziam à tona a necessidade de se percebê-la como um organismo 

composto pela produção social dos sujeitos. Sobre isso, Harvey (1980, p. 174) afirma que: 

 

Esse processo desenvolve-se num meio espacial estruturado, criado pelo homem. A 

cidade pode, por isso, ser olhada como um ambiente tangível construído – um 

ambiente que é um produto social. Ela é construída com uma tecnologia dada e 

elaborada no contexto de um dado modo de produção. O urbanismo é uma forma 

social, um modo de vida, ligado entre outras coisas, a uma certa divisão do trabalho 

e a uma certa ordem hierárquica de atividades, que é amplamente consistente com o 

modo de produção dominante. 
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Adotando a lógica do capital e da divisão do trabalho para explicar o fenômeno do 

urbanismo, Harvey (1980) afirma que o espaço urbano, enquanto resultado da prática social e 

humana através de categorias econômicas, estruturas de poder, ideologias e ordenamentos 

jurídicos que constituem o espaço, se torna uma zona de desenvolvimento de conflitos entre 

as classes sociais. Frente a um território impregnado por ideologias (sobremaneira, das 

ideologias dos segmentos dominantes), encontra-se a caracterização política do espaço 

incorporada em sua parcialidade.  

Portanto, a dimensão política do espaço urbano pode ser local de lutas por demandas 

que busquem acolher as necessidades básicas da população, ou que visem atender a interesses 

de classe. De acordo com a perspectiva marxista agregada à teoria de Harvey, e levada em 

conta nesse estudo, tais demandas e anseios se divergem no tocante às determinações 

espaciais dos grupos sociais no cotidiano da cidade, e conforme a posição dos mesmos na 

estrutura social.  

Sob o ponto de vista da pós-modernidade
13

, também discutida e validade por Harvey 

(1993), o espaço e o tempo estão sujeitos a um conjunto de situações neles construídas, que 

tem resultados efetivos nas ações cotidianas do homem, e que são movidos por uma nova 

dinâmica da ordem financeira.  

De acordo com Harvey (1993), o modernismo
14

, que se antecipou à Primeira Guerra 

Mundial, colocou-se no espaço de reação ao modelo de produção capitalista que se 

estruturava, adjudicando novas formas de relações e de comunicação que, naquele momento, 

modificaram a ordem relacional com a produção de subsistência. 

Tal modelo advinha de um contexto de contradições e fragmentações ideológicas que, 

segundo o autor, serviam de objeto de análise e associação com o processo de evolução do 

sistema capitalista e que incidiram em terrenos férteis para o desenvolvimento das lutas de 

classes.  

                                                      

13
O pós-modernismo teve sua difusão no meio acadêmico em meio a conflitos e divergências acerca da adoção 

dessa corrente teórica. Algumas vertentes incorporaram o termo ao vocabulário acadêmico em função de sua 

crença na possibilidade de uma nova percepção de mundo, adequada ao contexto histórico vivido no momento, 

bem como por acreditarem que ele engloba características de natureza sociocultural e estéticas que designaram 

transformações nas esferas científica, artística e social, marcando, assim, o capitalismo contemporâneo. 

14
A conotação de modernismo inferida por Harvey (1993) refere-se a um novo modelo produtivo protagonizado 

pela dinâmica econômica, fundada em uma ordem produtiva e por um grau de tensão. Modernismo, segundo o 

autor, diferencia-se de modernidade que representa a arte no campo do contingente, do transitório e do fugidio, o 

que remete à mudança em virtude de condições históricas precedentes.  
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Desse modo, nos moldes produtivos que vigoravam e tinham como característica uma 

dinâmica econômica fundada em meio a conflitos de ordem produtiva, constitui-se o cenário 

de um modernismo “positivista, tecnocêntrico e racionalista” (HARVEY, 1993, p. 42), que se 

via distante da sua proposta inicial, que continha em sua essência um caráter revolucionário. 

Por consequência, o modernismo deixa de ser atrativo para as alas simpatizantes das 

ideias marxistas, e entra para um campo considerado reacionário, gerando um contraponto 

com os movimentos antimodernistas, que se posicionavam contra a tecnoburocracia postulada 

por Harvey ao conceituar o pós-modernismo. 

Assim sendo, o pós-modernismo surge como uma reação ao conservadorismo 

existente desde o âmbito artístico até os âmbitos político e econômico, trazendo, entretanto, 

questionamentos concernentes à sua real finalidade. Seria ele uma ruptura com o modernismo, 

ou apenas uma insurreição no interior desta vertente?  

No campo das políticas urbanas, especificamente, Harvey (1993) afirma que houve 

uma ruptura com as concepções de modernidade, no que concerne à ideia de que o 

planejamento e o desenvolvimento devem se ater a planos urbanos de ampla escala e de 

alcance metropolitano. 

Nesse aspecto, o pós-modernismo procura incorporar a visão de sociedade ao contexto 

social urbano, onde o espaço deixa de ser visto como algo a ser moldado, para ser entendido 

como um espaço de objetivos compostos por princípios estéticos que se sobrepõem a 

suposições sociais. 

A referida vertente busca, ainda, descobrir maneiras de manifestar uma estética da 

diversidade, o que, por outro lado, pode gerar conflitos frente às diferenças culturais, 

resultando em tendências de mercado, de implementação de políticas urbanas, dentre outras 

questões. 

Nas suas teorizações sobre o espaço, Lefebvre (2008) afirma que este é político, 

mesmo que tenha um aspecto neutro e indiferente ao seu conteúdo. Se isso ocorre, é porque o 

espaço já está ocupado, ordenado, foi objeto de estratégias, foi formado e modelado com base 

em elementos históricos, todavia, com inclinações políticas. Logo, o espaço pode ser 

percebido como um desenho que ilustra ideologias, vez que é resultado da produção social 

dos sujeitos, vinculados a grupos sociais, e, por isso, acaba por representar os seus interesses 

intraclasse e particulares.  

Todavia, ainda que o espaço urbano emane contradições oriundas de um processo 

desigual de urbanização, as funções que cabem ao Estado na organização política do território 



 

 

38 

não podem ser circunscritas aos interesses de classes, aos interesses privados ou de grupos 

hegemônicos, tal qual tem ocorrido no Brasil.  

A partir da sua perspectiva de espaço, Lefebvre (2000) define três períodos na 

produção social do espaço: o espaço concebido, o espaço vivido e o espaço percebido. O 

espaço concebido refere-se ao espaço da representação abstrata traduzida no capitalismo pelo 

pensamento hierarquizado. Originárias de um saber técnico e ideológico, as representações do 

espaço nessa dimensão privilegiam a ideia de valorização do espaço em função do seu valor 

de troca.  É o espaço dominante em uma sociedade. 

O espaço vivido denota as diferenças em relação ao modo de vida programado, 

enquanto experiência cotidiana que está vinculada ao espaço das representações através da 

subversão de usos contextuais, tornando-se um resíduo de clandestinidade da obra e do 

irracional. O espaço social, portanto, configura-se como a expressão mais concreta do espaço 

vivido, quando entendido pela soberania do homem sobre o objeto, através de sua apropriação 

pela corporeidade das ações humanas. (LEFEBVRE, 1974 apud SOUZA, 2009). 

 

Os espaços de representação, ou seja, o espaço vivido através das imagens e 

símbolos que o acompanham, portanto, espaço dos “habitantes”, dos “usuários”, mas 

também de certos artistas e talvez dos que descrevem e acreditam somente 

descrever: os escritores, os filósofos. Trata-se do espaço dominado, portanto, 

suportado, que a imaginação tenta modificar e apropriar. De modo que esses espaços 

de representação tenderiam (feitas as mesmas reservas precedentes) para sistemas 

mais ou menos coerentes de símbolos e signos não verbais (LEFEBVRE, 2000, 

p. 40). 

 
 

O espaço percebido trata-se de uma intermediação da ordem distante e a ordem 

próxima referentes aos desdobramentos de práticas espaciais originárias de atos, valores e 

relações específicas de cada formação social. Deste modo, atribui às representações mentais 

materializadas funcionalidades e usos diversos, que correspondem a uma lógica de percepção 

da produção e da reprodução social. (LEFEBVRE, 1974 apud SOUZA, 2009). 

Entende-se que o espaço, para Lefebvre, contém e está contido nas relações sociais, já 

o real é historicamente arquitetado tendo como representação intelectual o ambiente urbano. 

A cidade é a expressão material desta representação, por meio de práticas sociais. 

No caso de Montes Claros, principalmente a partir dos anos 2000, a cidade 

experimenta um processo de valorização do capital no âmbito do planejamento das políticas 

urbanas e nas destinações a que tem servido os seus espaços públicos. Aliado a isso, há um 

impulso do poder público em fazer valer medidas de controle com instrumentos político-

administrativos que fortaleçam tal ideia, sobrepondo-as, assim, às necessidades coletivas.  
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Diante das crises políticas, socioeconômicas e de acesso ao meio urbano, as últimas 

décadas do século XX evidenciaram a necessidade de buscar amparo e efetividade no aparato 

regulatório disponível para intervir no ambiente urbano, de forma que esse instrumentalizasse 

o direito à cidade, intervindo na sua dimensão socioespacial.  

Levanta-se, aqui, um questionamento acerca da atuação do poder público através dos 

instrumentos político-administrativos (como legislação urbanística de parcelamento do solo, 

zoneamento, códigos de edificações, urbanização consorciada, operação urbana, leis 

municipais de desapropriação, cessão, desafetação, permuta e doação de áreas, etc.) e sua 

função de promover metodologias e sistemas efetivos de controle de indicadores para a 

análise da eficácia, eficiência e efetividade dos planos e ações integrados às políticas urbanas. 

Há que se atentar para a dissonância presente no discurso coletivista do poder público, 

que propõe operacionalizar os instrumentos regulatórios do espaço urbano, tencionando 

atingir todo o corpo social, quando na dimensão prática o que se observa é o uso de tais 

instrumentos em favor de uma parte da cidade, em detrimento do todo.  

Uma dinâmica frequente no seio das Administrações Públicas, por exemplo, consiste 

na utilização das ferramentas de controle urbano, em função das demandas advindas das 

relações entre o público e o privado. Nesses casos, a discussão da dimensão pública das ações 

estatais é posta à prova, tendo em vista que os seus desdobramentos no espaço e as formas de 

operacionalização destes instrumentos nem sempre representam benefícios a todos.  

Parte-se da premissa de que a dimensão pública como característica exordial da ação 

do Estado, que deveria agir em prol das demandas vindas da sociedade, pode eximir-se desse 

predicado ao propor medidas que visem prioritariamente interesses particularistas. 

Grau (1998) afirma que não se trata de sobrepor a importância do público sobre o 

privado, e nem de uma demarcação entre as duas esferas, mas de reconhecer a coisa pública 

para reavaliar o privado. Desse modo, não se admite absolutizações de ambos, mas invoca-se 

a sua reinterpretação, assim, o ser humano pode ser realocado no núcleo do desenvolvimento 

das ações governamentais. 

Por conseguinte, é necessário ponderar acerca dos instrumentos político-

administrativos que viabilizam ou não a ordenação e ocupação do solo, já que estes tantas 

vezes estão sujeitos a uma cultura de ocupação do território predatória e patrimonialista, 

advinda de administrações municipais que optam por utilizar os espaços públicos como 

reservas de valor para os seus cofres (ROLNIK, 2010). 

Diante deste paradigma, a cidade é submetida a uma política de uso e ocupação do 

solo inadequada para os seus habitantes, que pode causar problemas de caráter ambiental e 
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socioespacial. No entanto, essa situação se mostra relevante por cunhar um entendimento da 

dinâmica urbana, já que evidencia os sujeitos que se apropriam desse ambiente através das 

funções econômica, política e social às quais o solo se presta.  

A complexidade que envolve os problemas urbanos de diversas naturezas na 

atualidade parece inferir dificuldades quanto à capacidade de resolução dos mesmos. Pensar 

na minimização da pobreza, da violência, da calamitosa saúde pública, ou mesmo no usufruto 

do território urbano – tal como é de direito do cidadão – exige considerar processos que estão 

para além dos conceitos aqui explorados, porque confrontam a realidade burocrática das leis e 

dos planos que regem as ações do poder público e do cidadão.  

A esse respeito Proença (2011, p. 9) afirma que: 

 

Por detrás destas questões, esconde-se, atualmente, uma certa renúncia em 

compreender estes fenômenos sob o ponto de vista de uma totalidade social e de 

procurar medidas governativas capazes; procura-se antes analisar as questões sob 

perspectivas técnicas especializadas e fragmentárias e visões políticas reducionistas, 

reveladoras da incapacidade de resolver os verdadeiros problemas.  

 

Nesse sentido, compreender as contradições presentes no contexto urbano necessita de 

um exercício de visão dos fenômenos em sua completude, bem como de uma análise que 

contemple as relações construídas entre sociedade, poder público e instituições de naturezas 

diversas. 

Aliados à noção das relações constituídas entre o poder público e alguns grupos e 

organizações que distinguem a formatação e a utilização dos espaços urbanos, assim como os 

aspectos que orientam as ações do primeiro, ao mencionar as demandas sociais existentes 

nesse ambiente, alguns fatores são foco de análise relevante e merecem destaque: as formas e 

as finalidades de sua apropriação, e quais os estratos sociais têm se apropriado desses espaços.  

Compreende-se que as questões que remetem aos critérios, maneiras e desígnios de 

usufruto da cidade, considerando a sua dimensão pública, são instrumentos que podem 

viabilizar a mensuração do acesso coletivo ao espaço urbano. A prática da Administração 

Pública, de modo bastante específico, a esfera municipal, na qual o trâmite legal de 

responsabilidade desta instância pode propiciar o entendimento dos processos e mecanismos 

que determinam as formas de uso do espaço urbano.  

Trata-se de analisar como ocorre a tramitação de leis e projetos de lei que envolve o 

Poder Executivo e o Poder Legislativo na comum rotina do exercício de suas funções, no que 

alude ao direcionamento que a aprovação ou não destas leis confere para as áreas qualificadas 

institucionalmente como públicas, e que são colocadas à disposição do Estado.  
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Procedimentos dessa natureza no serviço público de controle urbanístico são 

demandados, em geral, por organizações vinculadas a segmentos sociais, como igrejas, 

associações, setores empresariais, dentre outros, que submetem a questão à apreciação pelo 

Estado que, por meio de seus critérios, decidirá sobre a oferta de terrenos públicos aos entes 

anteriormente mencionados. 

No bojo desta discussão, além de se considerar o contexto político e social municipal 

no qual as leis e projetos de lei foram elaborados, cabe ainda analisar: qual o papel do 

planejamento e da gestão urbanos locais nesse processo? De que forma impactam na divisão e 

na apropriação socioespacial da cidade? Em que medida é garantido às pessoas o seu pleno 

direito à cidade? 

Estrutura-se, portanto, o raciocínio de que ter direito à cidade
15

 e dela apropriar-se, não 

está restrito ao direito à moradia, mas ao uso de todos os espaços públicos como lugares de 

encontro, reunião, reivindicação e sociabilidade.  

Por certo, a vida urbana, com base em valores democráticos, deveria implicar em um 

cenário de participação social, e, sobretudo, de comunhão das diferenças em prol de acordos 

coletivos, assegurando-se, assim, o direito à cidade.  

A respeito disso, Lefebvre (2001, p. 15) alega que “a vida urbana pressupõe encontros, 

confrontos das diferenças, conhecimentos e reconhecimentos recíprocos (inclusive no 

confronto ideológico e político) dos modos de viver, dos “padrões” que coexistem na cidade”. 

A realidade das cidades brasileiras, inclusive de Montes Claros, demonstra o contrário, 

visto que a abrangência das políticas urbanas está distante da garantia de bem-estar dos 

cidadãos e do acesso à cidade. Sob esse ponto de vista, torna-se perceptível a gravidade do 

processo de apropriação desigual dos espaços, de segregação socioespacial e das lutas entre os 

diferentes segmentos sociais em favor dos seus interesses e indigências.  

Nesse sentido, observa-se uma defasagem na implantação de regulamentos 

urbanísticos com relação a sua aplicabilidade no cotidiano da população, tendo em vista o não 

alcance das ações do poder público. Ainda que algumas necessidades sejam expostas e 

intencionalmente mencionadas nos planos urbanos, a solução daquelas não se concretiza na 

prática, permanecendo limitadas ao plano teórico do planejamento público pelos instrumentos 

político-administrativos de gestão e de apropriação do espaço urbano. 

                                                      

15
Conforme apregoa a obra de Lefebvre (2001), a expressão direito à cidade significa o direito à vida urbana, 

condição de um humanismo e de uma democracia renovados. 
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Perante estas dificuldades, é instituído um ambiente de tensão entre apropriação e 

dominação dos espaços públicos, já que, por um lado, os segmentos sociais dominantes 

reafirmam o valor da propriedade privada – assegurado desde os primórdios da humanidade. 

Por outro lado, a partir das relações estabelecidas com estes segmentos, o poder público se 

empenha em caucioná-los, privatizando cada vez mais a cidade e definindo as possibilidades 

de uso dos lugares, de modo que privilegie apenas alguns setores da sociedade. 

Em um contexto de restrição de direitos à cidade e da utilização dos lugares de uso 

comunitário, são revelados conflitos de apropriação e produção do espaço que tem sua raiz na 

segregação socioespacial. Sendo assim, é fundamental que se compreenda a cidade como 

constructo social que resulta da estruturação de suas funções, de suas formas de utilização 

desigual e das relações sociais. A apropriação dos seus espaços, portanto, pode ser concebida 

como produto e produtora da junção desses aspectos.  

 

1.2 Desenvolvimento urbano sob hegemonia do liberalismo econômico 

 

Os desafios para construir percepções, premissas e desígnios para uma cidade com 

justiça social, metas definidas democraticamente, empreendimentos, acesso universal aos 

bens e serviços para todos são de grande amplitude, sobretudo ao se considerar o contexto 

brasileiro, onde a urbanização ocorreu com tamanha agilidade que mudou a categoria do 

Brasil de país rural para urbano em um prazo de 40 anos.  

Este fenômeno que ocorreu da década de 1960 até meados de 2000 (TAB. 1), gerando 

um processo de urbanização desordenado, predatório e desigual. 

 

TABELA 1 – Crescimento Populacional Brasileiro entre 1960 e 2010 

Ano População total 
População 

urbana 
População rural 

% de população 

urbana 

1960 70.070.457 18.782.891 38.767.423 44,6 

1970 93.139.037 31.303.034 41.054.053 55,92 

1980 119.002.706 52.084.984 38.566.297 67,59 

1991 146.825.475 80.436.409 35.834.485 75,59 

2000 169.799.170 13.990.990 31.845.211 81,25 

2010 190.732.694 160.879.708 29.852.986 84,35 

Fonte: Adaptado do Censo IBGE / Censos Demográficos 

 

Conforme o censo de 1960, observa-se que 44,6% da população vivia nas áreas 

urbanas dos municípios, ou seja, menos da metade. Em 1970 esse indicador passou para 
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55,92%, e, no ano 2000, já ultrapassava os 81%. Isto é, em apenas 40 anos mais de cem 

milhões de novos moradores chegaram às cidades. No ano de 2010, apesar de o percentual de 

população urbana ter aumentado para 84,35%, a taxa não representou uma mudança tão 

brusca no índice populacional. 

Nesse período, as cidades se transformaram em um terreno fértil para o 

desencadeamento de desigualdades sociais, que foram reproduzidas e intensificadas pelos 

processos de segregação espacial e por um dilatado crescimento das periferias, que se 

destacavam pela ausência de infraestrutura e emprego para os seus moradores (ALVIM et al. 

2006). 

Tomando como pano de fundo para essa análise a situação brasileira a partir da década 

de 1980, na qual, segundo Brandão (2007), o Brasil resistiu, bem ou mal, à consolidação em 

escala global de duas hegemonias difundidas na década de 1970: do ponto de vista da 

dinâmica econômica, a hegemonia do rentismo; do ponto de vista ideológico, a hegemonia do 

neoliberalismo.       

No entanto, ainda na década de 1970, o Estado brasileiro difundia a ideia de que os 

limites de um processo cunhado apenas no crescimento econômico, e influenciado 

especialmente pela dinâmica das economias centrais, proporcionaria progresso material ao 

país, porém, os resultados seriam o crescimento do produto interno bruto sem a superação de 

problemas sociais e desigualdades territoriais
16

. De fato, tal processo promoveu crescimento 

econômico acentuado, em contraposição a um baixo desenvolvimento social. 

Diante desta nova realidade, intensificada na década de 1980, o modelo de 

desenvolvimento urbano brasileiro já apresentava sinais de uma atuação frágil do Estado na 

regulamentação do mercado, das atividades produtivas, e na provisão de infraestrutura e 

serviços públicos que impactavam na promoção de políticas urbanas, e se arrolaram ao longo 

do tempo (ALVIM et al. 2006). 

Na tentativa de simular respostas para estas questões, novos elementos de ordem 

social foram adicionados ao debate acerca do desenvolvimento das cidades nos últimos 

tempos. Assim, como reflexo de um histórico processo de estímulo à promoção de 

crescimento econômico em escala nacional, o processo de urbanização no Brasil se deu de 

                                                      

16
FURTADO, Celso. O mito do desenvolvimento econômico. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1974. 
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forma rápida e desordenada trazendo incontáveis consequências, sendo uma delas as múltiplas 

faces da desigualdade.  

A desigualdade intensificada pela falta de medidas de controle e gestão do contexto 

urbano ficou sobressaltada na Pesquisa de Informações Municipais (MUNIC) do ano 2008
17

, 

quando demonstrou que a maioria da população brasileira é de baixa renda, que a 

precariedade e a irregularidade das moradias urbanas representaram altos índices nos 

municípios brasileiros, independentemente do seu porte. 

A MUNIC revela que existem favelas em quase 100% dos municípios com mais de 

500 mil habitantes, e que os loteamentos irregulares estão presentes em mais de 90% daqueles 

com mais de 100 mil habitantes. Há irregularidades em municípios de todos os portes, 

inclusive, nos municípios de menos de 5 mil habitantes que também declararam ter 

loteamentos irregulares (37%) (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA, 2008). 

Os dados do Índice de Exclusão Social (IES) de 2003 afirmam que, nesse período, 

quase um terço dos municípios - mais da metade da população brasileira - vivia na pobreza 

absoluta (POCHMANN; AMORIM, 2003).  

Nesse sentido, observa-se que apesar de grande parte da população brasileira ter se 

estabelecido nas cidades e povoados, a questão do acesso, inclusive aos serviços básicos como 

infraestrutura, não está ao pleno alcance de todos. Os indicadores sociais do IBGE (2010) 

mostram que, em 20 anos, o acesso ao saneamento básico considerado adequado – domicílio 

com escoadouro ligado à rede geral ou à fossa séptica, servido de água proveniente de rede 

geral de abastecimento e com destino do lixo coletado direta ou indiretamente pelos serviços 

de limpeza – aumentou apenas 15%, chegando a pouco mais de 60% dos domicílios 

brasileiros. Este avanço demonstra que a oferta desses serviços cresceu pouco e não condiz 

com a realidade, diante da grande demanda populacional advinda da expansão urbana dos 

últimos anos, em especial, por se tratar de uma questão de saúde pública.  

 Considerando as novas configurações dos espaços e suas crescentes transformações, 

estudiosos do ambiente urbano vêm privilegiando, também, debates relativos aos aspectos 

territoriais que ressaltem a importância das singularidades regionais. 

                                                      

17
Dados extraídos da edição de 2008 da Pesquisa de Informações Municipais (MUNIC), que é realizada 

anualmente pelo IBGE a partir de informações fornecidas pelas prefeituras. Disponível em 

<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/2008/default.shtm>. Acesso em 13 abr. 2013. 
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 A resistência à filosofia rentista
18

, que se deu nas décadas de 1970 e 1980, não se 

repetiu nos anos 1990, quando o Brasil possuía considerável déficit fiscal e dificuldades em 

refrear a hiperinflação. A referida filosofia advinha da onda neoliberal que reduziu a 

participação do Estado na economia, e resultou em um processo de desregulamentação 

econômica.   

 Em junho de 1994, durante o governo do então Presidente Itamar Franco, cria-se o 

Plano Real inserido na lógica do rentismo mundial, com o objetivo de estabilizar a economia, 

por meio de uma política monetária atrelada a uma política fiscal que viabilizasse o controle 

da inflação, assim como o pagamento da dívida pública (BRANDÃO, 2007).  

 De acordo com Brandão (2007), tal modelo privilegiou pessoas e empresas 

superavitárias que podiam comprar títulos do governo, montando-se uma lógica de ação que 

até foi capaz de estancar a corrida de preços, mas que gerou um grande déficit nas contas 

externas e aumentou o desequilíbrio fiscal. As consequências de tais ajustes se manifestaram 

em forma de bloqueio ao crescimento da economia nacional. 

 Em contrapartida, Brandão (2007) destaca que houve um modesto crescimento 

econômico em meio a uma crise fiscal, que se associou à crescente hegemonia de teses 

liberais, e obteve como resposta os movimentos de desestatização que justificaram a ampla 

desestruturação do Estado brasileiro.  

 Sobre isso, Brandão (2007, p. 18) argumenta que: 

 

O fato é que, num contexto mundial marcado por transformações importantes, o país 

optou por uma inserção passiva nos mercados mundializados e crescentemente 

comandados pela financeirização da riqueza, com reformas profundas na ação do 

Estado. O Brasil acabou tendo uma resposta mais marcada pela passividade do que 

por políticas ativas, o que causou impactos, também, na dimensão territorial. Um 

país continental e heterogêneo como o Brasil não pode ser entregue apenas às 

decisões ditadas pelas regras do mercado, e muito menos “entrar de cabeça” no 

rentismo. Pode e deve ter uma política pública ativa de desenvolvimento, buscando 

evitar que se dessolidarize o destino do país e faça emergirem crescentemente velhos 

regionalismos e novos paroquialismos.  

 

                                                      

18
A filosofia rentista relaciona-se a uma condição ou modo de vida sustentado pela venda de imóveis ou de 

aplicações financeiras. Rentistas são aqueles que possuem ativos financeiros, que se apropriam da renda gerada 

no setor produtivo. O rentismo procura segurança máxima em seus investimentos, a não ser que haja a 

perspectiva de um grande ganho financeiro com isso, como, por exemplo, nos movimentos especulativos contra 

moedas de países menos desenvolvidos. O rentismo vislumbra o máximo de retorno, no menor prazo de tempo 

possível, com o menor risco. O capitalismo rentista caracteriza-se por ser avesso ao mercado, à concorrência, ao 

risco e à ausência do Estado na política financeira do país (PAULANI, 2005). 
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 Em síntese, a perspectiva abordada reflete a ideologia emergente na década de 1990 e 

defende a adoção de políticas nacionais que considerem o quadro de diversidade regional 

heterogêneo e desigual que configurava a sociedade brasileira, sendo o Estado um interventor 

dinamizador das economias regionais, mas que não ousa macular as identidades locais.  

Pares e Valle (2006) afirmam que o Brasil, no período de 1995 a 2002, foi marcado 

por um movimento para a introdução de mudanças na gestão pública. Nesse momento, as 

políticas de modernização do Estado ganharam ímpeto em vários países a partir dos anos 80, 

diante da crise fiscal e do aumento da pressão social por mais efetividade das políticas 

públicas. Assim, destacaram-se três marcos das reformas empreendidas no Brasil, no que 

tange às tentativas de modernização na organização estatal, no ciclo de gastos públicos e na 

gestão fiscal. 

 

Em 1995, a edição do Plano Diretor da Reforma do Estado orientou ampla discussão 

e empreendeu esforços para a modernização da administração pública tendo por 

referência os preceitos do modelo gerencial que vinham sendo implantados em 

vários países. A reforma do aparelho de Estado fundamentou-se em dois princípios 

básicos. O primeiro visava conferir aos gestores públicos maior autonomia e 

responsabilização, com base na contratualização de resultados. O segundo consistia 

na orientação da atuação do Estado para as tarefas que lhe são exclusivas, 

transferindo para organizações públicas não estatais a produção e oferta dos demais 

serviços. Para fazer frente a esses desafios, o plano propunha a modernização das 

estruturas organizacionais e a reorientação da política de recursos humanos e dos 

regimes de contratação de pessoal. Em 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal 

(LRF) aporta ao processo de reforma na gestão pública uma austera gestão fiscal por 

meio da instituição de mecanismos de controle das finanças públicas para os 

governos federal, estadual e municipal. No período 1998-1999, foram empreendidos 

esforços para a orientação das ações do governo com base num conjunto de 

investimentos estratégicos para o desenvolvimento do País, ao mesmo tempo em que 

foram editadas normas instituindo novos procedimentos, que permitiram organizar o 

orçamento de forma a possibilitar sua integração com o planejamento. Além da 

integração “plano-orçamento”, um conjunto de inovações gerenciais promoveu a 

revitalização da função “planejamento”, enfraquecida desde os idos da década de 

1980 (PARES; VALLE, 2006, p. 236). 

 

 Na década de 1990, já se percebiam no cenário mundial movimentos sinalizadores de 

mudanças de enfoque na elaboração de algumas políticas públicas, em que o caráter local 

anteriormente adotado cedia espaço para o caráter territorial destas. 

Há que se ressaltar que a década de 1990 registra um momento histórico de mutações 

sociais que, segundo Mendonça e Ortega (2005), parecem fazer emergir um consenso em 

torno da descentralização do planejamento e da execução das políticas públicas, que está 

relacionado às reivindicações de maior participação da sociedade e menor intervenção do 

Estado nesse processo. 
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 Nessa ocasião, nascem novas propostas de desenvolvimento, principalmente para as 

regiões que até então não haviam sido contempladas pelo crescimento econômico. Destaque 

foi dado às discussões sobre desenvolvimento local e, mais recentemente, sobre o 

desenvolvimento territorial, que vem despertando o interesse de instituições de caráter público 

e privado, bem como de teóricos de diferentes áreas do conhecimento. 

 A elaboração de um relatório publicado pelo Banco Mundial
19

 apresentou como forte 

característica a tentativa de explicar as mudanças ocorridas através do meio rural nas décadas 

anteriores, e a necessidade que elas traziam em passar de um enfoque setorial para um caráter 

territorial, assim como em se constituir um novo modelo institucional em torno destas 

políticas públicas (FAVARETO, 2010).   

 Brandão (2007) considera que o Brasil, após a década de 1990, e por ter contraído uma 

dinâmica regional e urbana complexas, demonstrou que a reestruturação produtiva, a abertura 

econômica e o processo de estabilização monetária, não determinaram uma trajetória de 

crescimento econômico capaz de reduzir as disparidades socioeconômicas nos âmbitos inter e 

intrarregionais.   

 Desta forma, as conjecturas difundidas agregaram forças às propostas de 

desenvolvimento e de território, tanto em campos teóricos diferentes, quanto numa tentativa 

de associá-las a um mesmo corpo analítico, constituindo assim a abordagem do 

desenvolvimento territorial.  

 Do mesmo modo, uma variedade de interpretações teóricas sobre crescimento 

econômico, desenvolvimento, desenvolvimento local e territorial que já movimentavam o 

final da década de 1990, adentrou o século XXI e se intensificou também no âmbito da ação 

política, das suas noções gerais, das práticas interventivas e estratégicas.  

Foram endossados, pois, os processos de desigualdades regionais já existentes, 

fazendo aflorar a necessidade de políticas que se adequassem às novas dinâmicas de 

funcionamento das cidades, e que regulamentassem sistematicamente o desenvolvimento das 

mesmas.  

 

 

 

                                                      

19
 Relatório publicado pelo Banco Mundial no ano de 1996, nomeado de “A nova visão do desenvolvimento 

rural”. 
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1.3 A atuação do Poder Público no controle urbanístico 

 

Resultado da interação entre indivíduos e de suas construções históricas coletivas, o 

ambiente urbano reflete e é refletido por sua realidade socioespacial. Em virtude da existência 

de anseios e interesses divergentes representados pelos grupos sociais, de maneira peculiar, 

por aqueles que ocupam posição dominante na estrutura social em dado momento, é preciso 

que a composição desta realidade seja amparada por um conjunto de instrumentos que 

viabilizem o controle urbanístico, e que garantam o uso e a ocupação dos espaços de forma 

democrática.  

Além disso, a busca pela efetivação do controle urbano tem sua importância na 

possibilidade de criação de parâmetros comportamentais para esse ambiente, determinando 

normas e condições para a ocupação do solo, para o parcelamento e desmembramento de 

terras e loteamentos, bem como para a ampliação do território. Esse processo deve consistir 

em uma tentativa de materializar a limitação das vontades individuais e valorizar ações que 

contemplem as necessidades e direitos coletivos, valendo-se das ferramentas normativas do 

planejamento urbanístico.  

No que se refere à prática do controle urbano, compete ao Estado, através do Poder 

Legislativo, a normatização de instrumentos de controle urbanístico. Na cidade, a Câmara de 

Vereadores tem a função de aprovar, fiscalizar as ações do Poder Executivo e fazer cumprir as 

leis urbanísticas. É papel do legislativo, ainda, possibilitar ao cidadão a participação ativa no 

controle da cidade, estimulando-o no exercício do seu direito de fiscalizador do poder público, 

na cobrança do cumprimento de ações ou na denúncia de atos lesivos ao meio ambiente e / ou 

ao patrimônio público.  

Refletindo sob a perspectiva da função social do espaço urbano e da sua utilização de 

forma democrática, pode-se compreender que o uso dos aparatos de controle desse ambiente 

só será legitimado se alcançar a coletividade, garantindo os seus direitos sociais, benefícios e 

utilidades. Tais premissas têm base e determinação constitucional e reafirmam a relevância de 

um controle urbanístico que seja coerente com um projeto de planejamento que vise assistir à 

cidade integralmente.    

Para Rückert (2007), a posse e o controle do território têm amparado a constituição do 

Estado brasileiro, que, historicamente, se antecipou à construção de preceitos nacionalistas. 

Assim, a relação existente entre Estado e território assinala tendências para a implantação das 

formas estruturantes deste último, pela função administradora do poder unidimensional do 

Estado.      
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Após a década de 1930, o “Estado Desenvolvimentista” 
20

 solidifica algumas das 

principais infraestruturas estratégicas nacionais, assumindo dessa forma, a sua autoria na 

construção da nação. Já na década de 1940 o Estado brasileiro implementa um núcleo de 

consenso desenvolvimentista equivalente ao keynesianismo europeu
21

. 

Com efeito, o golpe militar de 1964 que submeteu o Brasil à ditadura durante mais de 

20 anos, ocasionou um esvaziamento das propostas do “Estado Desenvolvimentista” nos 

moldes keynesianos, tornando-as inviáveis e acarretando, assim, uma crise desse modelo a 

partir dos anos 1980. 

A crise do petróleo que ocorreu a partir de 1973, bem como a emergência do sistema 

financeiro internacional globalizado provocaram, na maioria dos países que adotaram 

modelos semelhantes de desenvolvimento, transformações nos campos econômico, ideológico 

e institucional. No caso do Brasil, um dos grandes exemplos desse projeto 

desenvolvimentista, chega aos anos 1990 sem haver mudado tal proposta. 

Nas décadas de 1950 e 1960, nota-se uma resistência do poder público brasileiro ao 

modelo de planejamento urbano funcionalista. Referida situação associava-se à luta pela 

redemocratização do país, num período em que os movimentos sociais, marcadamente os 

sindicalistas e estudantis, advertiam sobre os limites do regime autoritário nas ações 

concernentes à problemática urbana. Este período foi assinalado, também, por um estágio de 

metropolização, bem como pela multiplicação de cidades de tamanho intermediário (SOUZA, 

2006). 

Segundo Rolnik (1994), a partir do final da década de 1960 e início dos anos 1970, 

também se destacou no país a solidificação da perspectiva de que o lugar de formulação de 

                                                      

20
Bresser Pereira (2009) atribui ao “Estado Desenvolvimentista” um papel peculiar na história da América 

Latina, que se resume em promover a sua economia em função da revolução capitalista nos países de renda 

média no século XX, tendo como principal premissa a busca pela modernização tecnológica. O referido autor 

afirma que o “Estado Desenvolvimentista” teria entrado em crise nos anos 1980, em virtude da dívida externa 

que acometeu os referidos países, e abriu brechas para que as transições democráticas acontecessem nessa 

região.  

21
A doutrina keynesiana é uma teoria econômica que se destacou no início da década de 1930, no momento em 

que o capitalismo vivia uma de suas maiores crises. Nesse momento, as nações capitalistas geriam o campo 

econômico com base nas teorias estabelecidas pelo liberalismo clássico, doutrina que defendia a ideia de que o 

desenvolvimento econômico de uma nação estaria atrelado a um princípio de não intervenção do Estado no 

mercado. A premissa basilar para se compreender tal teoria, seria pensar que o entendimento da economia 

encontrava-se na simples observação dos níveis de consumo e investimento do governo, das empresas e dos 

próprios consumidores. Partindo desse princípio, a vertente keynesiana aponta que no momento em que as 

empresas tendem a investir menos, inicia-se um processo de retração econômica que abre portas para o 

estabelecimento de uma crise. Para que essa situação fosse evitada, defendia-se a necessidade do Estado de 

buscar formas para conter o desequilíbrio da economia. Disponível em: 

<http://www.brasilescola.com/historiag/doutrina-keynesiana.htm> Acesso em: 25 jun. 2013. 

http://www.brasilescola.com/historiag/doutrina-keynesiana.htm
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uma política urbana, sobretudo em sua dimensão territorial, seria a esfera técnica do 

planejamento urbano, que corresponderia a um setor na Administração Pública.  

Esse pensamento, que trouxe novas possibilidades à prática do planejamento, se 

sustentou nos meios políticos e técnicos, notadamente, através das premissas urbanísticas 

veiculadas pela promulgação da Constituição Federal de 1988. 

Desde a década de 1980, o panorama brasileiro demonstra que a história do 

planejamento urbano no Brasil vem sendo sobrepujada por uma concepção de cidade e de 

estratégia de intervenção na política urbana, que tem como base uma visão que alia a tradição 

do urbanismo higienista
22

, em sua versão funcionalista, ao incentivo do protagonismo do 

Estado. 

A partir da perspectiva de Rolnik (1994, p. 2), os pressupostos urbanísticos desta visão 

podem ser sintetizados como: 

 

(...) uma estratégia clara de desadensamento, concebida a partir da casa unifamiliar 

isolada no lote; uma concepção de isonomia baseada na existência de um único 

modelo de apropriação do solo considerado "saudável" e, portanto legítimo; a 

montagem de um sistema legal, que corresponde (...) ao regime jurídico da 

propriedade privada do solo urbano e a instrumentos que garantam a estabilidade e a 

hierarquização dos valores do solo, definindo territórios exclusivos, como é o caso 

do zoneamento; a progressiva morte dos espaços coletivos não programados, como 

ruas, calçadas e praças e sua captura pelos sistemas de circulação; processo correlato 

a uma superprogramação dos espaços privados e semipúblicos. 

 

A concepção do urbanismo higienista que ganhou força a partir da última década do 

século XIX teve como consequência a instituição de uma legislação sanitarista. É 

caracterizada por uma forte intervenção do Estado no direcionamento dos espaços até então 

públicos e que não deveriam se prestar à ociosidade.  

Observa-se uma íntima relação entre a perspectiva sanitarista da legislação brasileira, 

com a mentalidade veiculada após o fim da monarquia no Brasil, obtida através da 

Proclamação da República. 

                                                      

22
Penteado, Chun e Silva (2005, p. 11) afirmam que “(...) o higienismodesenvolve- se em meio às tensões dos 

jogos de interesses econômicos e produtivos, à dominação das classes hegemônicas e às diferenças culturais e de 

identidade dos vários segmentos sociais e dos seus modos característicos de apropriação da cultura e de 

sensibilidades, os quais refletem as maneiras dos homens compreenderem o mundo e de nele se posicionarem. 

Desde a Grécia Antiga, o conceito de higiene ou higiênico deriva das crenças e práticas no âmbito coletivo, 

quando o antagonismo evidenciado entre as duas filhas do deus Asclépio – Panacéia e Higéia – caracteriza 

Panacéia como padroeira da medicina curativa e da prática terapêutica sobre indivíduos doentes, e relaciona 

Higéia às práticas que consideram a saúde como resultante da harmonia entre homens e ambiente e decorrente de 

ações preventivas. O conceito de higiene, nesse contexto, estava relacionado às questões de religiosidade, uma 

vez que as práticas religiosas valem- se das crenças e rituais de limpeza, de purificação e de valorização de 

condutas morais e hábitos de vida determinados (...)”. 
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Entre os anos de 1889 e 1930, período em que vigorou a República Velha no Brasil, os 

discursos sanitaristas sobre saúde pública buscavam desvendar tanto modelos de ciência sobre 

a constituição das patologias e suas causas, quanto de propostas práticas de intervenção 

política saneadora e reorganizadora dos espaços físicos nas cidades. Essa tendência procurava 

fazer uma junção de estratégias e de modelos discursivos, que pudessem lidar com interesses 

sociais específicos (sobretudo da burguesia que ascendia, e aspirava uma colocação de 

destaque na estrutura política e de poder da pirâmide social), bem como com os conflitos 

deles decorrentes.  

Desta forma, as concepções sanitaristas ganharam espaço na análise do urbano, e 

adquiriram o direito de intervir na dinâmica populacional, no sentido de higienizá-la e 

organizá-la, conforme uma nova lógica socioeconômica.  

Nesse contexto, a preleção sanitarista se tornou uma interlocutora entre o Estado e a 

sociedade, influenciando na maturação de um modelo político centralizador e socialmente 

excludente, que incorpora o saber da Medicina ao das Ciências Sociais, tomando como o seu 

objeto de estudo não somente o indivíduo enfermo, mas o corpo social, enquanto ambiente de 

promoção de saúde. 

Tal visão se posicionou como um discurso político e ideológico do aparelho Estatal, 

que agia em favor das classes dominantes no final do século XIX e início do século XX, e 

corresponde a uma das três correntes do pensamento urbanístico que são referência no Brasil, 

e que influenciaram a legislação brasileira. As outras duas são o urbanismo norte - americano 

dos anos 1920
23

, que reelaborou o zoneamento alemão, e o movimento modernista, que se 

contrapõe à legislação de princípios higienistas vigente na Europa dos anos 1920. 

Ressalte-se que as leis de inclinação sanitarista e de zoneamento têm se destacado nas 

atuais pesquisas que tangem à historiografia da legislação urbanística no Brasil por serem o 

foco destas abordagens, assim como as questões concernentes ao uso e ocupação do solo 

urbano. 

Na legislação urbanística brasileira, destaca-se a promulgação da Lei Federal nº 

6766/1979, que dispõe sobre o parcelamento e uso do solo urbano, e estabelece normas gerais 

                                                      

23
 Considerado como instrumento tradicional de planejamento urbano por excelência, o zoneamento norte – 

americano adquiriu status de atividade ímpar para o ato de planejar, como se isso se resumisse ao fato de 

estabelecer uma divisão espacial para fins de separação e controle dos usos de terra. O modelo de zoneamento 

adotado nos EUA possui raiz funcionalista e excludente de cunho conservador (existem outros tipos de 

zoneamento que variam de acordo com a sua finalidade), e foi proposto no Brasil na virada da década de 1980 

para 1990 sob o ideário da reforma urbana, entretanto, o modelo adotado foi o zoneamento de prioridades, que 

privilegiou a promoção social em áreas carentes (SOUZA, 2006).    
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disciplinadoras para tal procedimento, bem como para a regularização fundiária sustentável 

das áreas urbanas, com o objetivo de criar um ambiente adequado para a habitação nas 

cidades. 

Fica estipulado na Lei nº 6766/1979 (BRASIL, 1979) que os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios estão aptos a instituírem normas complementares relativas ao 

parcelamento do solo municipal, como forma de adequar o que está previsto na Lei às 

peculiaridades regionais e locais (art. 1ª, § único).  

Sampaio e Oliver (2009, p. 4 - 5) afirmam que: 

 

A competência legislativa constitucional urbanística se exterioriza de forma vertical, 

já que cabe a União a edição de normas gerais (art.24,§1º) e aos Estados-Membros a 

possibilidade de aperfeiçoar, complementar ou suplementar as regras impostas no 

âmbito federal (art.24, §2º). Restando aos Municípios a elaboração de normas de 

interesse local (art.30, I), além da possibilidade de suplementar a legislação federal e 

estadual, no que couber (art.30, II).  

 

A referida lei foi publicada em meio a um contexto de crescimento demográfico e 

expansão territorial – sobremaneira na Região Metropolitana de São Paulo – e foi 

consequência de problemas advindos de equívocos nos critérios de parcelamento urbano, e 

das manifestações em torno dos loteamentos clandestinos.  

A Lei 6766/1979 (BRASIL, 1979) tem como característica a preconização de um 

ambiente urbano sustentável, a atenção para a valorização da vida humana, e a busca em aliar 

o crescimento urbano à preservação ambiental. Tem, ainda, nos elementos ou projetos 

construídos com base no parcelamento do solo, como infraestrutura, sistema viário, 

legislações, zoneamento, os aspectos culturais, históricos e econômicos, as áreas públicas 

verdes, de lazer e nas áreas institucionais, questões que podem determinara ocupação 

adequada ou não do território. 

Na dimensão prática, nos projetos de parcelamento e uso do solo são geradas células 

fundamentais de ocupação, que são os lotes articulados pelo sistema viário, posteriormente, os 

mesmos são adaptados em quadras, transformando-se, assim, em bairros. 

Na fase final das obras é feita uma baixa de parcelamento do solo para que seja 

consolidado o loteamento anteriormente aprovado, e para que seja feita a liberação da 

ocupação dos lotes. Uma vez verificada e liberada a obra, pode ser instalada a infraestrutura 

necessária à construção. 

A lei de parcelamento do solo, em sua finalidade normativa, é um eficaz instrumento 

de controle urbanístico. Contribui formalmente na estruturação do espaço urbano, pois 
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pretende disciplinar e definir critérios legais para execução de projetos de loteamento e 

desmembramento dos terrenos públicos ou particulares. Portanto, somente com a publicação 

da Lei 6766/1979 é que o Brasil passou a ter um diploma legal de nível federal que 

contemplasse não apenas os regulamentos civis, como inferiam as leis anteriores, mas 

também as regras que dispunham acerca de assuntos urbanísticos e penais. 

A Lei 6766/1979 representou a abertura de um espaço legal para loteamentos de 

interesse social, assim como o surgimento de uma cultura técnica de projetos de igual 

predicado, que procurou e procura urbanizar e integrar as populações que residem em áreas 

socialmente excluídas.  

Barreiros e Abiko (1998) afirmam que a lei 6766/1979 apresentou um caráter inovador 

ao garantir o direito dos adquirentes dos lotes nas relações de compra e venda dos mesmos, ao 

demonstrar preocupação com a ordenação do espaço urbano, determinando indicadores 

mínimos de áreas públicas, de áreas e testadas de lotes e de faixas não edificáveis, 

constituindo, também, as condições de salubridade para a implantação de novos loteamentos. 

De acordo com Mota (1980), o controle do parcelamento do solo é um aparelho de  

valor considerável tanto para que o município organize a ocupação do solo, quanto para 

assegurar uma distribuição adequada de lotes, vias e equipamentos públicos, com vistas à 

garantia e preservação da qualidade ambiental. O referido autor reforça a ideia de que é 

necessário que, junto a uma legislação adequada, seja feito o controle da aprovação de 

projetos, visando à orientação técnica ao projetista ou ao loteador.  

Nessa perspectiva, compreende-se que o Poder Executivo Municipal passou a contar 

com a possibilidade de gerir efetivamente o processo de organização espacial de seu território, 

elencando as prioridades segundo os seus critérios, interferindo nos projetos e adequando-os 

às particularidades locais. Se antes a Administração Municipal recebia planos já elaborados, a 

partir da Lei 6766/1979 a mesma adquiriu autonomia sobre o solo urbano, na medida em que 

passou a legislá-lo e regulamentá-lo. 

Destarte, tais aspectos tangem à discussão proposta nesse estudo, que enfatiza os 

riscos de se utilizar parâmetros equivocados para a execução de ações de uso e ocupação do 

solo.  Ora, na mesma proporção em que a gestão pública municipal conquista liberdade para 

deliberar sobre o seu território, acaba sendo suscetível às pressões políticas e arrisca-se ao 

adotar medidas que restrinjam os benefícios sociais coletivos aos interesses das classes 

dominantes locais. 

Isso pode ser expresso nas relações entre o poder público e os representantes de grupos 

sociais e/ou de interesses privados, que comumente explicitam demandas de cunho específico, 
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que tendem a pressionar o primeiro em favor do seu satisfatório atendimento. Como resultado, 

cria-se uma situação de conflito e tensão social, na busca pelo atendimento de pleitos 

abarrotados de parcialidade e de elitismo. 

Para Maricato (1995), embora a lei de parcelamento do solo tenha contribuído para o 

fortalecimento do mercado capitalista formal, com o objetivo de evitar que a terra urbana 

fosse parcelada irregularmente, devido a exigências urbanísticas e burocráticas, ela trouxe 

significativa restrição da oferta de moradia para a população trabalhadora.  

A autora entende que, embora a lei seja oriunda da luta de movimentos de moradoras 

de loteamentos irregulares, mas não só destes, ela atende a uma reivindicação popular de 

criminalização do loteador clandestino, que possibilita a suspensão do pagamento para efeito 

de viabilizar a execução das obras urbanísticas e a atribuição ao município ou ao Ministério 

Público, da representação das comunidades através do interesse difuso.  

Meirelles (1990) argumenta que a Lei Federal 6766/1979 editou normas urbanísticas 

para o loteamento e desmembramento de glebas destinadas à urbanização, mas ressalvou que 

as normas urbanísticas contidas nela apresentam um caráter geral, e fixam parâmetros 

reduzidos de urbanização e de habitabilidade dos lotes, que podem ser complementadas com 

maior rigor pelo município, no sentido de atender às exigências do desenvolvimento da 

cidade.  

Segundo Barreiros e Abiko (1998), as críticas em torno da Lei Federal 6766/1979 

surgiram predominantemente em função do percentual de 35% da área total de terrenos 

loteados, destinados ao poder público. Os representantes do empresariado se opunham a esse 

percentual, fundamentando-se na dificuldade em obter maiores lucros, decorrentes da 

impossibilidade de se alcançar mais do que 65% da área parcelada para ser direcionada à 

comercialização. Logo, entende-se que há um acirramento da disputa entre o público e o 

privado por áreas urbanas.  

Não se pode esquecer que o poder público tem o dever de assegurar as condições 

mínimas de circulação, áreas verdes e de áreas reservadas a abrigar atividades públicas de 

suporte à população, e que esses espaços residem nas novas áreas urbanizadas, contudo, 

percebe-se o continuísmo de um problema que não se soluciona apenas com o cumprimento 

da legislação, mas que carece de noções realizáveis e concretas de planejamento e gestão 

pública. Alimenta-se, portanto, a problemática da crescente ausência de espaços públicos nas 

cidades, em virtude das apropriações de modo desigual, como é o caso de Montes Claros. 

Retornando à dimensão histórica da política urbana no Brasil, observa-se que o 

processo de globalização, já em curso nos anos 1980, começa a exercer influência sobre as 
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ações que visavam às reestruturações econômicas e territoriais. Dentre essas ações estão as 

transformações  do sistema capitalista, a falência do planejamento centralizado e o fim dos 

padrões tecnológicos dominantes desde o pós-guerra, associados ao ideário político-

econômico liberal. Na década de 1990 tal situação culmina na crise dos estados 

desenvolvimentistas periféricos, representando, portanto,  uma quebra de paradigmas 

socioeconômicos e políticos, que estão para além da constituição dos Estados Nacionais sul-

americanos no século XIX (RÜCKERT, 2007). 

Em suma, Rückert (2007) observa que na década de 1990: 

 

A crise do nacional-desenvolvimentismo e do planejamento centralizado, as 

redefinições da geopolítica clássica que perde seus sentidos originais, a tendência às 

economias flexíveis e à “flexibilização dos lugares” pela alta mobilização do capital, 

e a inserção subordinada dos territórios nacionais periféricos no processo de 

globalização  financeira e de mercados, e a emergência dos processos políticos 

descentralizantes na face do processo de redemocratização conduzem os Estados do 

Sul, como um todo, e especialmente, aos latino-americanos  como o Brasil, a 

reatualizar suas políticas externas e internas e a requalificar suas opções e 

necessidades de ordenação territorial e de desenvolvimento.  

 

Tal panorama expressa a complexidade das realidades nos espaços urbanos na década 

de 1990, onde se reconhece a necessidade de analisar as distinções territoriais emergentes, 

assim como os novos sentidos que contraem os usos políticos do território, suas novas formas, 

símbolos e conteúdos que caracterizam um período repleto de rupturas de padrões nas 

políticas em prol do desenvolvimento. 

A década de 1990 é demarcada por Mendonça e Ortega (2005) como um momento em 

que parece surgir um consenso em torno da descentralização do planejamento e da execução 

das políticas públicas no Brasil, registrando um momento relevante de transformações sociais.  

A necessidade de descentralização do planejamento apresenta-se como uma estratégia 

de ação governamental, e se justifica, conforme apontam os autores, pelo fato de que os 

gestores públicos posicionam as políticas, por um lado, norteadas por organismos 

multilaterais internacionais, e por outro lado, sob a perspectiva da sociedade civil em que as 

reivindicações suscitam maior participação da sociedade e menor intervenção do Estado. 

Com visibilidade pública desde a década de 1980, e adquirindo considerável força 

política nos anos 1990, os movimentos sociais em favor da reforma urbana estimularam a 

intensificação dos debates adjacentes às diversidades regionais que faziam aflorar o 

sentimento de desigualdade regional presente no território brasileiro.  

Após um agravamento da crise econômica no cenário brasileiro e o seu desdobramento 

em problemas como pobreza e desigualdade social, um aprofundamento dos problemas 
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econômicos na década de 1980, percebe-se uma orientação de reprodução da burocracia nas 

instituições, que resultou em sintomas sociais que refletiram na manutenção da competência 

administrativa do planejamento no Brasil.  

Assim sendo, o êxito da ideologia neoliberal nos anos 1980 e 1990 reforça a ideia que 

o fim do intervencionismo estatal, ou seja, do planejamento controlador e da burocratização 

era necessário para que as economias de mercado pudessem buscar soluções para os 

problemas urbanos. 

Diante desse panorama, e em virtude da perda do vigor do planejamento que afetou a 

década de 1990, o poder público enveredou para um caminho que procurava adotar formas de 

gestões mais flexíveis. 

 

O enfraquecimento do planejamento se faz acompanhar pela popularização do termo 

gestão (nos países de língua inglesa, management), o que é muito sintomático: como 

a gestão significa, a rigor, a administração dos recursos e problemas aqui e agora, 

operando, portanto, no curto e no médio prazo, o hiperprivilegiamento da ideia de 

gestão em detrimento de um planejamento consistente representa o triunfo do 

imediatismo e da miopia dos ideólogos ultraconservadores do “mercado livre”. Em 

outras palavras ele representa a substituição de um “planejamento forte”, típico da 

era fordista, por um “planejamento fraco” (muita gestão e pouco planejamento), o 

que combina bem com a era pós - fordismo, da desregulamentação e do “Estado 

mínimo [...]” (SOUZA, 2006, p. 31). 

 

Portanto, o Estado muda consideravelmente a sua forma de atuação no exercício das 

oportunidades, análises e desenvolvimento para as cidades. Para conquistar o status de 

cidades globais os governos locais adotaram a ideia de Plano Estratégico, difundida a partir da 

experiência de Planejamento Estratégico de Barcelona, que se desenvolve desde 1988.  

 

As propostas que enfatizaram a autonomia das cidades e as disputas entre elas, para 

atração de investimentos e prestígio, alimentaram a campanha de enfraquecimento 

do Estado - Nação ou, pelo menos, desviaram a atenção dos governantes e 

governados sobre as políticas nacionais. É por esse motivo que entendemos que 

tanto o Consenso de Washington quanto o Plano Estratégico à la Barcelona se 

complementaram: um em nível nacional e outro em nível local. (MARICATO, 2001, 

p. 62). 

 

Nesse período, ocorre um abalo na matriz do planejamento modernista, em virtude da 

adoção do discurso desenvolvimentista, com o apoio de estratégias de inclinações 

empreendedoras, e cumprindo a função de fragilizar as propostas de legitimidade no exercício 

do planejamento. Em suma, a concepção modernista, defendida até a metade do século XX, 

que previa sua atuação com base na funcionalidade e na ordenação da cidade, passa a ser 

substituída pela concepção mercadológica.  
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Na transição da década de 1990 para os anos 2000 percebia-se que a cidade já não era 

mais planejada e gerida por um controle rígido, mas por uma postura de coordenação flexível, 

transferindo a execução e parte do planejamento das ações para unidades inferiores de 

administração, que tinham o objetivo de promover incentivos ao empreendedorismo das 

cidades e das metrópoles, conferindo a elas uma imagem forte e positiva. 

Nesse contexto, ganham espaço os métodos de gestão empresarial que se tornaram um 

aporte no processo de utilização dos instrumentos de controle do espaço urbano, bem como na 

busca pela eficiência de planos e legislações que vislumbravam uma dinâmica de 

funcionamento da cidade mais eficiente. 

Segundo Souza (2006), a perspectiva da gestão eficiente e eficaz, associada ao ponto 

de vista mercadológico neoconservador, tem influenciado a concepção de gestão do setor 

público. Em especial, no que tange às políticas urbanas, essas teses resultam em ações das 

parcerias entre o setor público e o setor privado, em que a lógica do segundo tem prevalecido.         

Tais conjecturas acontecem paralela e conjuntamente com o processo de 

redemocratização do Brasil, que tem como principal característica a descentralização do poder 

e a desregularização dos compromissos estatais com a sociedade, advindos da cultura 

neoliberal que vigorava.  

Devido ao contexto intervencionista vivido pelo Brasil na década de 1990, Ultramari e 

Rezende (2006) afirmam que o modo de se compreender a cidade, por parte do poder público 

e das agências que lhe dão suporte financeiro, altera-se. O que acontece em função das 

mudanças ocorridas nas relações e compromissos feitos em períodos anteriores entre ambos, 

mas que são substituídos por novos acordos na década em questão.  

Junto ao discurso social que vigorava na década de 1980, acumulou-se uma 

preocupação com os interesses ambientais. Iniciava-se no Brasil nesse período, em 

substituição à gestão urbana, o que se definia por uma gestão ambiental urbana, fruto da 

exaustão teórica do debate do desenvolvimento, e em decorrência da publicação do Relatório 

de Brundtland. Relatório este que continha trabalhos acerca do desenvolvimento sustentável, 

haja vista a usualidade do termo sustentabilidade
24

, já veiculado no final da década de 1970 

(SOUZA, 2006).  

A ideia que embasa tal corrente teórica consiste na modernização com sustentabilidade 

ecológica das cidades. O que levou os gestores e estudiosos do meio urbano a se aterem à 

                                                      

24
O uso da expressão foi introduzido em um documento intitulado “Estratégia de conservação mundial”, 

apresentado em 1980 pela União Internacional para a Conservação da Natureza (BARONI, Margareth). 
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análise de diferentes problemas ambientais que são verificáveis no meio urbano de modo 

articulado, como as formas de poluição ambiental, de produção de lixo e rejeitos, as agressões 

à cobertura vegetal aos mananciais. Concomitantemente, o Estado se propunha a analisar o 

problema da pobreza, das carências materiais da população, estabelecendo uma relação íntima 

entre estas questões e a questão ambiental. 

Para Souza (2006), diferentemente do ecodesenvolvimento
25

 difundido na década de 

1970, o conceito de desenvolvimento sustentável constituiu um empobrecimento da discussão 

no plano ideológico, em especial, por buscar se adaptar à perspectiva neoliberal que foi se 

tornando hegemônica. Assim sendo, conflitos de ordem ideológica marcaram esse momento 

de transição, no qual a difusão de ideias e de práticas divergia na definição do enfoque 

prioritário das suas ações. Essa situação gerou vertentes de pensamento que buscavam 

conciliar ambos os interesses, o que, em alguns momentos era possível, mas na maioria deles 

era inviável no nível prático da gestão. 

A inserção da questão ambiental na teorização do espaço urbano, bem como na sua 

gestão se tornou um paradigma que vigorou desde então. Não obstante, o fato de que a 

referida questão surgiu como um ponto importante para a gestão das cidades, nesse momento 

faz com que seja possível conectar problemas ambientais urbanos - como aqueles que 

remetem ao uso e ocupação do solo - com os problemas estruturais e serviços públicos 

inadequados ou inexistentes.  

Assim, problemas ambientais urbanos como o desmatamento de áreas verdes, 

ocupação irregular de áreas de preservação ambiental como encostas e margens de rios, 

excesso de peso das edificações, poluição das águas, compactação do solo, falta de coleta de 

lixo e falta de tratamento de esgoto se evidenciavam, provocando críticas, ainda que 

implícitas, ao desempenho do Estado tradicional, aquele que se vê como provedor de 

infraestruturas e serviços urbanos. Ou ainda, no que tange à sua capacidade de gerência 

urbana, chegando a propor sua revisão ou substituição dos modelos de gestão (ULTRAMARI; 

REZENDE, 2006).   

                                                      

25
O conceito de ecodesenvolvimento nasceu durante os anos 1970, por causa da polêmica gerada na primeira 

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, em Estocolmo, entre aqueles que defendiam o 

desenvolvimento a qualquer preço, mesmo pondo em risco a própria natureza e os partidários das questões 

ambientais. O termo foi proposto por Maurice Strong e, em seguida, ampliado pelo economista Ignacy Sachs, 

que, além da preocupação com o meio ambiente, incorporou as atenções às questões sociais, econômicas, 

culturais, de gestão participativa e ética. Maiores informações: 

<http://www.ecodesenvolvimento.org/ecodesenvolvimento>. 

http://www.ecodesenvolvimento.org/ecodesenvolvimento
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A partir da descentralização da política urbana brasileira defendida pela Constituição 

Federal de 1988, que fortaleceu a função dos municípios brasileiros na gestão do seu espaço 

especialmente no que se refere às políticas ambientais, apresentou-se como um desafio para as 

representações políticas locais.  

O Estado assumiu um novo perfil redefinido pela crise fiscal e rompeu a estrutura 

vertical de governo, incitando ao surgimento de canais de participação da sociedade nas 

decisões políticas quanto às ações públicas, transformando o espaço público em um cenário 

de discussão de conflitos e interesses, comuns e particulares. 

Nesse período, surgiram entidades organizadas em torno da política urbana para 

comporem a agenda dos municípios com múltiplas funções, que visavam instigar as noções de 

cidadania e de participação social. Eram entidades ligadas a setores da Igreja Católica, 

movimentos sociais, intelectuais e técnicos da área urbana que se fundamentavam nos novos 

instrumentos urbanísticos da CF/1988 para solicitar mudanças na realidade urbana local. 

Assim sendo, a minimização do papel do Estado e a reestruturação política 

favoreceram a aparecimento de experiências inovadoras nas áreas das relações políticas. 

Como resultado das reformas no âmbito municipal ressalta-se a formação dos conselhos 

gestores de políticas públicas, ligados à saúde, educação, assistência social, habitação e meio 

ambiente, como é o caso do Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental - 

CODEMA
26

. Tal fato ilustra a crescente tomada de responsabilidades por parte do poder 

público local, nas ações de controle, fiscalização, licenciamento de atividades e educação 

ambiental. 

Os conselhos, como canais institucionais de expressão, representação e participação 

pública, e um relevante potencial de transformação política, são incumbidos de desempenhar 

a atuação de mediadores nas relações entre o Estado e a sociedade (GOHN, 2001).  

No entanto, as direções tomadas por tais entidades poderiam se aproximar do que 

Dagnino (2004) chama de “deslocamentos de significado”, que podem ocorrer caso haja 

restrições do bem público, fragilização da percepção do que é possível em termos de caráter 

                                                      

26
 Desta forma, é oportuno mencionar o papel do Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental 

(CODEMA), entendido como um órgão municipal colegiado, de caráter consultivo, normativo e deliberativo no 

âmbito de sua competência, criado para assessorar o Poder Executivo Municipal nas questões ambientais de 

interesse municipal. O mesmo é criado por uma lei elaborada pelo executivo municipal, com a participação de 

representantes da sociedade. Ao envolver interesses divergentes e conflitos potenciais, a questão ambiental pode 

ter no CODEMA, o fórum adequado para a discussão e o encaminhamento de ações político-administrativas 

necessárias ao planejamento, controle e educação ambiental (PEREIRA, MUNGAI e CRUZ, 2007). 
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emancipatório das ações que, historicamente, foram designadas pela conquista dos direitos de 

cidadania e da abertura de espaços para a participação social.    

De acordo com Amorim Filho e Serra (2001), na década de 1990 torna-se possível 

encontrar um conjunto de explanações sobre os rumos da organização espacial da sociedade 

brasileira advindos das mudanças no processo produtivo e organizacional, que são 

especialmente percebidas nas cidades médias.  

No que se refere às mudanças no processo produtivo e organizacional, segundo os 

autores, esses aspectos estão vinculados à chamada reestruturação dos meios de produção, 

realizada em um ambiente econômico de maior abertura comercial e inserida em um cenário 

político de profundas modificações das funções do Estado, sendo que tal papel visava à 

evolução do desenvolvimento nacional. 

Com efeito, em decorrência do protagonismo das agências de financiamento 

internacionais, que se tornaram um dos principais agentes em políticas de desenvolvimento do 

espaço urbano, influenciando assim, a forma de se fazer gestão urbana desde a década de 

1980. As mesmas serviam como aporte financeiro no desenvolvimento de ações (soluções 

locais, alternativas de desenvolvimento para as comunidades carentes, etc.) que o Estado 

sozinho não efetivava.  

Na década de 1990 altera-se o modo de gerir e perceber a cidade por parte do poder 

público e das agências internacionais que lhe dão suporte financeiro, que se diferenciou pela 

valorização da questão ambiental, como também por caracterizar-se como “(...) anos de 

sublimação do capital”, conforme afirmam Ultramari e Firkowski (2012, p. 78). O discurso e 

a preocupação com o social do período anterior foram compartilhados ou colocados em 

oposição aos interesses ambientais, entretanto, esses foram priorizados com a justificativa de 

que se buscava equilíbrio e adaptabilidade do morador urbano ao meio ambiente, por 

intermédio de políticas públicas do poder local. 

Contudo, o que se percebe é que as cidades não assimilaram o discurso ambiental, 

assim como foram estimuladas, por meio dele, a desenvolver-se no setor empresarial, 

impulsionando também a concorrência da esfera privada nacional e internacional. Sendo a 

última uma alternativa de relação que poderia resultar em atração de mercado consumidor e 

de capital para seu território e/ou de sedes de agências e recursos governamentais, que, 

preferencialmente, contemplassem setores como o de turismo (ULTRAMARI; FIRKOWSKI, 

2012). Como resultado, tal modelo se viu refém da situação de dependência econômica 

externa vivida pelo Brasil em tempos de decadência do neoliberalismo.  
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Observa-se que os problemas ambientais permaneceram sendo enfrentados na primeira 

década do século XXI, contudo, com resultados pouco representativos. Ultramari e Rezende 

(2006) argumentam que isso se deve à filosofia ambientalista de gestão e planejamento 

urbano, que se embasava em uma concepção tradicional de administração da cidade e 

procurava o equilíbrio e a adequabilidade do morador urbano ao meio ambiente, por meio de 

políticas públicas do poder local. 

Face aos problemas ambientais advindos da intensa reconfiguração dos espaços 

urbanos, há que se enfatizar que a ocupação de áreas intraurbanas e a crescente periferização 

de algumas localidades nas cidades passaram a ocupar limites descriminados pelo mercado 

imobiliário e/ou áreas de restrição de uso do solo, como beiras de córregos, encostas dos 

morros, terrenos sujeitos a enchentes ou áreas de proteção ambiental. Estas extensões incidem 

fragilidades de cunho ambiental e representam riscos, sendo que, por esse motivo de maneira 

alguma poderiam ser ocupadas, especialmente, de forma tão precária. 

Moretti e Fernandes (2000) afirmam que, se a expansão das cidades implica 

necessariamente algum tipo de impacto sobre o meio ambiente, isso se agrava quando ela 

ocorre de maneira precária e incompleta, não atendendo às exigências técnicas necessárias ao 

parcelamento do solo e não respeitando os condicionantes do meio físico. Nesses casos, os 

impactos ambientais tornam-se mais intensos e passam a incidir não apenas na escala local, 

mas em todo o território. 

Além desta situação se converter em segregação
27

 do ponto de vista socioespacial, e 

em concentração da propriedade, grande parte da população acaba por viver em uma situação 

de precariedade e informalidade da moradia, não tendo acesso a terra urbanizada, e 

evidentemente conta com os serviços e infraestrutura necessários para uma vida digna. 

Em compensação, a produção habitacional formal fica restrita a uma pequena parcela 

da população de alta renda, que concentra os seus empreendimentos em uma parte limitada do 

território. Como consequência, a alta dos preços dos imóveis nessas áreas, estimula um ramo 

de negócios que, por isso, é cada vez mais rentável no Brasil, que é o setor imobiliário, que 

pode ser visto como um dos detentores do poder de produção e apropriação dos espaços 

urbanos. 

A luta pelo acesso e controle do território atende diversas finalidades políticas, sejam 

públicas, mas principalmente privadas. A viabilização de interesse depende então da 

                                                      

27
 O conceito de segregação socioespacial aqui abordado adota a perspectiva de Villaça (1998), que a define 

como “um processo segundo o qual diferentes classes ou camadas sociais tendem a se concentrar cada vez mais 

em diferentes regiões ou conjuntos de bairros da metrópole” (VILLAÇA, 1998, p. 142). 
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capacidade de articulação e interferência dos agentes junto ao poder público, seja ele 

Executivo, Legislativo e, mesmo, o Poder Judiciário. São demandas de apropriação de áreas 

públicas, para fins específicos, que em geral colocam em risco avanços normativos previstos 

na luta pela democratização do solo urbano. Em cidades como Montes Claros-MG, onde 

decisões de concessões e doações de áreas públicas tradicionalmente são tomadas sem o 

estatuto do debate público, o problema da desafetação, concessão e doação torna-se 

emblemático.  

Na primeira década dos anos 2000, a gestão urbana voltada para a valorização da 

esfera social apresenta-se como alternativa, o que foi percebido na própria adequação da 

legislação federal. A política urbana foi regulamentada pelo Estatuto da Cidade, aprovado 

pela Lei 10.257 de 10 de julho de 2001. O Estatuto confere aos municípios a obrigação de 

cumprir a sua “função social”, de assegurar qualidade de vida aos moradores e 

sustentabilidade à existência do cidadão. (BRASIL, 2001).     

Dentre outras medidas, a lei prevê a garantia do direito à terra urbana, à moradia, ao 

saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao 

trabalho, ao lazer, a gestão democrática na formulação, na execução e no acompanhamento de 

planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano. Prevê ainda, a cooperação entre os 

governos, a iniciativa privada e aos demais setores da sociedade no processo de urbanização e 

a oferta de equipamentos comunitários. 

Outro aspecto relevante previsto no Estatuto foi o aperfeiçoamento das ferramentas 

que o Plano Diretor disponibiliza para o planejamento e ordenamento de áreas urbanas. A 

exigência do plano, que já constava no artigo 182 da Constituição Federal de 1988 como 

obrigatório para as cidades com mais de 20 mil habitantes, passou a ter um conteúdo mínimo 

e um prazo de cinco anos para ser aprovado.  

Consta, ainda, que o Plano Diretor é obrigatório nas cidades integrantes de regiões 

metropolitanas e aglomerações urbanas, integrantes de áreas de especial interesse turístico, e 

sob área de influência de empreendimentos com significativo impacto ambiental, de âmbito 

regional ou nacional. 

Aos poucos, foram incorporadas ao Plano Diretor proposições reformistas no sentido 

de constituí-lo como um parâmetro básico do cumprimento da função social da propriedade 

imobiliária urbana. Segundo o autor, essa observação se justifica no fato da proposta de 

inserir o plano na Constituição ter sido motivada pelos setores mais conservadores durante a 

Constituinte, o que, posteriormente, viria a ser explorado pelos setores de especulação 

imobiliária. 
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A partir do Estatuto da Cidade tem-se uma série de ações incentivadas pelo Governo 

Federal que levaram à formatação de uma possível política urbana nacional, que em seguida 

seria implementada pelos governos locais, dando sequência à tendência de descentralização 

administrativa e política já anunciada na CF/1988.  

Paralelamente, esta fase também foi marcada por intervenções urbanas que buscavam 

a renovação e a valorização de determinados setores das cidades brasileiras, fruto de uma 

postura dita estratégica, executiva e de resultados
28

.  

Ultramari e Firkowski (2012, p. 79) assim descrevem o contexto de políticas urbanas 

do início do século XXI: 

 

Ainda sob forte influência do mercado – que a despeito da crítica, segue valorizado 

– e da perspectiva ambiental – que se renova com discursos e preocupações 

atualizadas, como aquele que agora se observa em relação às adversidades naturais, 

desastres e situações de emergência (...). Todavia, muito menos na revisão do papel 

de um forte setor privado e muito mais na mudança do entendimento da questão 

ambiental que se pode verdadeiramente anunciar uma nova fase no trato da cidade 

brasileira. Na ostensiva dicotomia entre o conservar e o atender a demandas sociais 

de parcelas da população mais carente, conforme observado na década anterior, 

parece agora fazer sua opção pela segunda. 

 

Observa-se no discurso do poder público, nesse período, a adoção de uma gestão que 

priorizava as questões de cunho social. Entretanto, a complexidade da realidade brasileira 

imposta pela desigualdade, em suas diversas dimensões, revelava a distância entre discurso e 

prática. 

A mudança de parâmetros da gestão urbana nos primeiros dez anos do século XXI 

enfrentava, portanto, um desafio: se antes a preocupação consistia em como administrar a 

cidade buscando a oferta de infraestrutura e serviços básicos relacionados, passou-se para uma 

compreensão mais abrangente, ensaiando alternativas de desenvolvimento e de sobrevivência 

que aglutinassem às preocupações ambientais a questão social.  

Nesse sentido, cabe lembrar que, do ponto de vista da prática do planejamento e da 

gestão, a complexidade apresentada pelo contexto urbano que foi gradualmente sendo 

considerada pelas diversas correntes teóricas assegurou posturas de gerência com maiores 

                                                      

28
“Internacionalmente, este fenômeno tem inclusive sugerido a adoção da expressão Renascença Urbana, devido 

ao impressionante volume de megaprojetos de renovação urbana que tem sido implementado em cidades dos 

Estados Unidos e Europa.” (ULTRAMARI; REZENDE, 2006, p. 25). 
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chances de acerto com o decorrer dos anos, no entanto, com proeminentes desafios pela 

frente. 

Nota-se que o período de tempo aqui mencionado (da década de 1990 aos anos 2000), 

foi marcado por uma busca de alternativas em função da necessidade de traçar estratégias para 

gerir e planejar as cidades. 

Essa necessidade se deu como consequência da crescente urbanização experimentada 

pelo Brasil, que desembocou na ampliação da complexidade dos problemas urbanos. Nesse 

momento, foram adotados modelos de gestão que privilegiassem agir ao encontro dos 

aspectos marcadamente sobressaltados, conforme a perspectiva do Estado. Começaria, então, 

uma longa fase de uma gestão urbana habituada a poucos recursos para intervenção, e mais 

dedicada ao pensar a cidade e ao elaborar seu planejamento (ULTRAMARI, 2009, p. 35). 

No caso dos anos 1990, a gestão urbana ambiental aliada ao incentivo das agências de 

financiamento internacionais – que se tornaram um dos agentes basilares em políticas de 

desenvolvimento dos projetos de utilização dos espaços urbanos, fossem eles parceiros 

privados ou não – resultou em um modelo de abertura econômica que valorizou os setores 

turísticos e o capital privado. 

Em virtude de alguns compromissos de valorização da participação popular terem sido 

assumidos na década de 1980, os anos 1990 fortaleceram tais preocupações, entretanto, 

aprofundando nos aspectos ambientais aliados ou contrários às demandas sociais e restrições 

econômicas.  

Nesse período, os gestores públicos privilegiaram e fomentaram discussões 

relacionadas ao uso e ocupação do solo, desenvolvimento de atividades produtivas e os 

conflitos existentes com os interesses da classe conservadora. 

Em conformidade com a década de 1990, os anos 2000 se apresentam preocupados 

com as questões ambientais, entretanto, o segundo deu maior vazão às discussões 

relacionadas aos desastres e adversidades naturais e situações de emergência. Reforçando sua 

tendência em preocupar-se com os impactos sociais de quaisquer que fossem as situações. 

Ambos se viam sob influência do mercado e da competitividade urbana, não obstante, 

contrastavam-se na medida em que os anos 2000 priorizaram a minimização das forças do 

setor privado internacional, responsabilizando o poder público pelas ações no âmbito urbano. 

A primeira década do século XXI caracterizou-se por privilegiar demandas sociais e 

ampliar os encargos do Estado, a partir da aprovação do Estatuto da Cidade e das 

obrigatoriedades relativas aos planos diretores, por isso, a forma de gestão ficou conhecida 
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como social. Esse modelo retoma a herança deixada pela década de 1980, divergindo-se da 

década anterior.  

Nesse sentido, a aprovação do Estatuto da Cidade e a função social da cidade nele 

embutida, que rendeu novas atribuições aos planos diretores, representaram fortemente as 

particularidades da gestão urbana na referida década. 

Segundo Rückert (2007), os anos 1990 e o início do século XXI são marcados, ainda, 

pela globalização financeira e pelas industrializações crescentemente flexíveis de sistemas 

territorializados de produção, de capitais sem compromissos com os lugares, de investimentos 

e desinvestimentos em mercados financeiros voláteis, de ameaças constantes aos Estados 

nacionais pelas adversidades financeiras,  pelas desregulamentações unilaterais de mercado 

dos países do Sul da América, e pelos novos protecionismos dos mercados dos países do 

Norte.  

Ademais, o autor salienta que nesse momento o Brasil encontrava-se emergindo do 

totalitarismo que o afligiu após a ditadura militar, e passando por um processo de 

redemocratização que indicava para o desenvolvimento – de modo local e regional – de 

experiências em associações comunitárias, nas quais o papel do poder público se distanciaria 

da imagem de interventor e passaria a ser visto como um dirigente jurídico político. 

Rückert (2007) afirma, ainda, que os movimentos em favor da valorização das ações 

territorializantes – remontando às experiências convalidadas de associativismo e edificação de 

identidade cultural e política, que ocorreram no Brasil nos anos 1950 – começavam a se 

manifestar e a se radicar como escalas efetivas de poder local, transformando as faculdades 

das suas populações de se constituírem a partir da publicização do privado, no sentido de 

constituir uma consciência da publicização da sociedade civil; o que significava angariar 

forças em prol dos movimentos territoriais coletivistas, instaurando focos de conflitos entre 

Estado e movimentos sociais. 

Por outro lado, avaliando esta conjuntura sob uma perspectiva política, os ambientes 

que possuíam maior giro de capital e possibilidades de avanços tecnológicos tendiam a ser 

geridos por poderes hegemônicos do empresariado. Nesse sentido, tais parcelas da sociedade 

se valiam das experiências de desenvolvimento em que o poder local se mostrava similar às 

organizações corporativas, que traziam competências de planejamento e de investimento em 

projetos estratégicos, em associações com  governos locais, bem como com poderes locais e 

regionais privados, resultando em uma cultura de privatização do público (RÜCKERT, 2007). 

Visualizando, nesse contexto, o grupo dos empreendedores de caráter associativo 

Rückert (2007) previa que o mesmo tenderia a utilizar do sufrágio das políticas públicas para 
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buscar implantar novos núcleos de projetos de geração de emprego e renda. Assim sendo, em 

se tratando de serem estes grupos a insurreição de novos campos de força, de novas 

expressões da trama social e política, o poder público, possivelmente, se comportaria como 

um gestor de macroestratégias que buscassem balizar mecanismos de desenvolvimento e 

reestruturação territorial que contemplassem as regiões menos favorecidas, inserindo-as no 

eixo da descentralização de riquezas.  

Assim sendo, os períodos retratados se destacam pela: 

 

(...) alternância de instrumentos e entendimentos que se observa ao longo das 

décadas relativamente à gestão urbana brasileira, ora valorizando ora relegando 

prioridades e agentes executores do processo de construção da cidade. Um 

fenômeno que surpreende pela constante revalorização de problemas, soluções e 

prioridades necessárias; que temporalmente inverte os papéis da teoria e da prática; 

que não permite o sonho de a teoria encapsular a realidade (ULTRAMARI; 

REZENDE, 2006, p. 26).  

 

Comparativamente, ao analisar a trajetória do planejamento e da gestão urbana no 

Brasil nas duas últimas décadas, observa-se uma evolução no sentido de que, em seu discurso 

oficial, apontava-se para um compromisso compartilhado entre demandas ambientais, sociais 

e restrições econômicas.  

Há, portanto, uma interface resultada de duas décadas de discussões que fortaleceram 

a relevância de como planejar e gerir a conjuntura urbana. Por outro lado, há que se verificar a 

veracidade de tal discurso, tendo em vista a efetividade de tais ações, bem como os fatores e 

intenções escusos envolvidos.  

Sobretudo, as mudanças que ocorreram no contexto mundial e nacional a partir da 

década de 1980, e que estão vinculadas a uma conjuntura de déficit de crescimento econômico 

no período militar, a uma situação de endividamento público e de expansão das desigualdades 

sociais (visivelmente concentradas nas cidades), tenderam a um movimento social pela 

redemocratização do país. Nesse sentido, as políticas de modernização econômica do período 

militar incidiram sobre a urbanização da sociedade brasileira, paralela aos movimentos de 

emigração do setor rural em direção às cidades.  

Durante esse período o Brasil propagou conceitos de eficiência, ciência e técnica na 

ótica do planejamento e da gestão pública, em substituição aos modelos de embelezamento e 

melhoramento anteriormente difundidos, para estimular o crescimento das cidades, bem como 

a criação de um plano nacional de desenvolvimento (ARANTES; VAINER e MARICATO, 

2000). 
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Todavia, no que tange ao aparato regulatório da legislação urbanística brasileira, em 

especial, àquele que intervém de forma direta e particularizada nas realidades municipais, 

pode ser frequentemente percebido a ocorrência de ações que não tem comprometimento com 

a realidade concreta, mas com uma ordem que diz respeito a uma parte da cidade apenas, 

constituindo uma relação funcional com as organizações que possuem poder local 

(ARANTES; VAINER e MARICATO, 2000). 

Para Arantes; Vainer e Maricato (2000), a palavra “ordem” remete à ideia de 

coletividade, ao todo presente na cidade. Entretanto, o que se vê é uma conjunção de ordens 

específicas que são aplicadas a uma parcela da sociedade, reafirmando e reproduzindo 

desigualdades e privilégios.  

Arantes; Vainer e Maricato (2000) evidenciam que, embora a gestão pública urbana 

não ignore as dificuldades presentes nas cidades, as leis e planos disponíveis para intervir 

nesse espaço foram utilizados de forma inadequada, servindo a um processo de troca de 

favores entre poder público e grupos sociais, que resultou no agravamento dos problemas 

urbanos. Assim, o aparato legal, bem como os procedimentos burocráticos que desembocam 

na aprovação ou não aprovação de projetos representam um subproduto que se alimenta da 

defesa do poder local, cumprindo apenas o seu papel ideológico e de discurso.  

As transformações que aconteceram entre os anos 1980 e os anos 2000 influenciaram 

os modelos vindouros da gestão urbana de envergadura nacional, estadual, e de maneira 

particular, a municipal, seja reforçando preceitos ou recriando-os, ora através do aparato legal 

disponível, ora por meio de mecanismos políticos de constituição de relações sociais. 

A obliquidade adotada por esse estudo crê que um dos grandes desafios encontrados 

atualmente para tratar dos problemas relativos ao espaço urbano no Brasil, consiste em pensar 

sobre estratégias que minimizem as desigualdades regionais, sendo esses reptos uma herança 

de um país que possui uma democracia ainda em construção, e que, atrelado a isso, tenta 

desenvolver um embrionário projeto de organização e racionalização do espaço urbano, 

paralelo ao desenvolvimento das suas regiões.   

Por isso, em um processo de planejamento e elaboração de políticas urbanas 

pressupõe-se que a sociedade perceba a cidade como um ambiente que é fruto de construções 

sociais determinadas historicamente, e (re) produzidas pelos sujeitos que nele habitam. Tal 

realidade deve ser analisada considerando, ainda, os conflitos ali travados – sejam eles de 

ordem política, econômica ou cultural – em função da existência das heterogeneidades 

socioespaciais.   
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É nesse ambiente que o Estado e a sociedade civil são vistos como atores 

fundamentais para o processo de consolidação da ideia de território (na acepção do termo aqui 

abarcada), assim como para orquestrar tomadas de decisões que gerem desenvolvimento. O 

envolvimento de ambos necessita estar atrelado a um projeto de planejamento e gestão 

pública que vise à organização social, criando espaços que possibilitem a formulação, a 

implementação, a execução, o acompanhamento e a avaliação das políticas urbanas. É 

preciso, ainda, que haja incentivo à participação da sociedade civil de modo a garantir sua 

representatividade nas deliberações de ordem pública. 

 Especificamente no que tange à função do Estado, Brandão (2007) destaca que é um 

desafio propor ações de dimensões multiescalares que consigam abraçar todo o território 

nacional, e, ao mesmo tempo, aprender a lidar com as disparidades estruturais de natureza 

produtiva, regional e social. Sendo essas, referentes a um país com comprimentos continentais 

e situação de subdesenvolvimento vigente, como é o caso brasileiro, a fim de promover 

desenvolvimento. 

Nesse sentido, o autor sugere a adoção de estratégias políticas de recomposição 

territorial, através de uma ação planejada de reconstrução de espaços públicos e dos canais 

institucionalizados, bem como a criação de arenas de discussões e reivindicações. Faz-se 

evidente, portanto, a necessidade de utilizar as assimetrias e desequilíbrios em favor de si 

próprios, realçando-as e as tratando de forma particularizada. O que subentende trazer a 

discussão das demandas urbanas a serem atendidas para o campo local, descentralizando 

ações e delegando-as à municipalidade travestida nas administrações públicas e na 

comunidade.  

Complementarmente, Brandão (2007) assinala que o poder público pode privilegiar na 

sua atuação uma busca por soluções de âmbito regional, fazendo uso de parcerias 

intermunicipais que sejam fundamentadas no enfrentamento de problemas comuns às cidades 

envolvidas. 

  De maneira otimista, Brandão (2007, p. 2012) ressalta que:  

 

(...) para se pensar a repactuação federativa e a construção de um patamar mínimo de 

homogeneidade social, como pré-requisitos de um reerguimento da escala nacional 

de desenvolvimento, será preciso utilizar as pulsões virtuosas de tamanhas 

assimetrias, mas de positiva criatividade e diversidade que a economia e a sociedade 

brasileiras possuem. 

 

 

 Destarte, uma proposta de desenvolvimento territorial deve instrumentalizar as 

relações entre os âmbitos federal, estadual e municipal, e contar com um amplo apoio do setor 
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público, no sentido de prestar assistência às ações desde a capacitação dos agentes envolvidos, 

até o financiamento e a execução dos seus projetos. Em se tratando de territórios deprimidos, 

tais premissas tornam-se essenciais. 

Similarmente, Rückert (2007) alega que existem desafios relacionados a uma tentativa 

brasileira de unir as políticas de organização territorial às políticas de planejamento regional. 

Tais dificuldades, segundo o autor, não residem somente no gigantismo territorial e na 

necessidade de desconcentração de riquezas, mas também no fato de que há, primordialmente, 

uma população que é jugulada a interesses regionais fragmentados e particularistas, bem 

como a uma visão estratégica de Estado e de arranjo territorial a ser seguido.  

Não obstante, a gestão do território é submetida a uma relação que dialoga tanto com 

políticas de desenvolvimento urbano e regional, quanto com as políticas setoriais e 

macroeconômicas capazes de produzir efeitos territoriais respeitáveis (RÜCKERT, 2007). 

Assim, percebe-se uma relevante interligação entre os aspectos que compõem um clima 

favorável de debate e busca de resoluções para os problemas urbanos.   

As observações feitas ao longo desse trabalho demonstram que há uma crescente e 

latente necessidade de modernização dos procedimentos que constituem o trâmite da ação 

pública, no intuito de viabilizar a implantação de medidas de médio a longo alcance social. 

Por ora, a atuação do Estado e das organizações que buscam representar alas da sociedade, 

precisam ser coerentes com a realidade socioespacial e com as intempéries que a permeiam.  

Nesse sentido, há um extenso caminho a ser perseguido pelas Administrações Públicas 

para que estas redesenhem as suas formas de planejar e de gerir a cidade. Tal caminho aponta 

para um debate que, conforme a perspectiva adotada, se encontra no cerne dessa discussão: 

consiste em pensar sobre o dever ser da função social da cidade, o modus operandi estatal 

nessa direção, e como os cidadãos têm garantido o direito constitucional e social de usufruir 

da cidade.  
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2 A APLICAÇÃO DO CONCEITO DE “FUNÇÃO SOCIAL DA CIDADE” 

 

Neste segundo capítulo, procura-se destacar, com base nas perspectivas teóricas 

norteadoras desse estudo, as concepções de cidade e de sua função social. A proposta consiste 

em discutir conceitualmente o fenômeno urbano, as formas utilizadas de apropriação desses 

espaços, e como as leis e os planos urbanísticos têm refletido as demandas sociais insurgentes 

no seio desses processos. 

Busca-se, também, estabelecer uma relação entre as formas de representação do 

público e do privado no território urbano, de modo a agir como transformadores desse 

ambiente, o tornando fértil para o desenvolvimento de segregação socioespacial. 

 

2.1 A função social da cidade sob uma perspectiva sociológica 

 

Problematizar formas para que o cidadão obtenha o direito de usufruir da cidade é o 

objetivo de uma das mais aquecidas discussões da Sociologia Urbana. Esse debate se dá em 

virtude das notadas contradições socioespaciais expressas no ambiente urbano, advindas do 

estabelecimento de relações entre indivíduos, organizações e poder público. 

Sendo assim, sob uma perspectiva sociológica, surge a necessidade de se ponderar 

sobre as questões que permeiam e delimitam a função social da cidade, como forma de 

compreender os mecanismos que impactam na apropriação desse espaço.  

Portanto, nesse estudo, parte-se do princípio de que a cidade deve ser concebida como 

um território
29

 que nos permite percebê-lo como base interpretativa dos fenômenos sociais e 

da realidade vivenciada. Logo, a dimensão de território abarcada o percebe como um espaço 

concreto e simbólico repleto de significações, e apropriado por determinados grupos sociais. 

Para que haja um aprofundamento na temática territorial, é preciso definir o território 

de acordo com a abordagem privilegiada nesse estudo. Por isso, destaca-se que o viés adotado 

confere ao território um aspecto mais analítico, dando ênfase às relações de poder ali 

estabelecidas, e que se expressam nas suas formas de utilização e apropriação, bem como nas 

caracterizações a ele impostas pelos sujeitos que o constituem.  

                                                      

29
 BRANDÃO, C. A. Território e desenvolvimento: as múltiplas escalas entre o local e o global. Campinas, SP: 

Editora da Unicamp, 2007. 
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Santos (2000)
30

 argumenta que o estudo do território só se torna relevante quando 

promove desenvolvimento socioeconômico, considerando o envolvimento dos atores sociais 

que o ocupam. Em outras palavras, o autor alega que é preciso partir de um território 

instituído para entender a sua dinâmica, sendo necessário identificar os sujeitos e seus 

interesses para analisá-lo e compreendê-lo.  

O autor propõe que o espaço geográfico, anteriormente definido apenas por suas 

características físicas, seja compreendido como uma mediação entre o mundo e a sociedade 

nacional e local, e reconhecido como um conceito indispensável para a compreensão do 

funcionamento do mundo atual. Santos (2000) chama a atenção para o novo funcionamento 

do território através de horizontalidades, ou seja, lugares vizinhos reunidos por uma 

continuidade territorial, e, ainda, por verticalidades formadas por pontos distantes uns dos 

outros, ligados por todas as formas e processos sociais. 

Para Santos (2000), ainda, o território pode ser composto por lugares contíguos e por 

lugares em rede, sendo que as redes compõem uma nova realidade que explica a expressão 

verticalidade, e que constituem uma parte do espaço que é comum a todos. Esse espaço, que 

pertence a todos, são os mesmos lugares que formam redes. 

Segundo Santos (1985), a periodização da história é que define como será organizado 

o território, isto é, o que ele é e como são as suas configurações econômicas, políticas e 

sociais. O autor evidencia o espaço como uma variável a partir de seus elementos 

quantitativos e qualitativos, partindo de uma análise histórica:  

 

O que nos interessa é o fato de que cada momento histórico, cada elemento muda 

seu papel e a sua posição no sistema temporal e no sistema espacial e, a cada 

momento, o valor de cada qual deve ser tomado da sua relação com os demais 

elementos e com o todo. (SANTOS, 1985, p. 9). 

 

Segundo Raffestin (1993), o território pode ser entendido como a manifestação 

espacial do poder fundamentada nas relações sociais, sendo estas determinadas, em diferentes 

graus, pela presença de ações e estruturas concretas e simbólicas. Possibilita compreender que 

a manifestação ou não de símbolos e de significados pode viabilizar a construção, a 

                                                      

30
Esse estudo derivou de um diálogo de dez horas entre o geógrafo Milton Santos, a professora e geógrafa Odette 

Seabra, a professora e socióloga Mônica de Carvalho, e o jornalista e editor Silas Corrêa Leite. Está disponível 

na obra “Território e Sociedade – Entrevista com Milton Santos”. 

Quanto à demarcação do território, trata-se de um assunto delicado, tendo em vista que para os estudiosos do 

espaço físico, as linhas de demarcação, muitas vezes ou quase sempre, não representam o que os indivíduos que 

habitam dado espaço consideram como sendo as suas limitações. 
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desconstrução ou a reconstrução dos territórios. Cabe ressalvar que, sob essa perspectiva, em 

uma única cidade podem haver vários territórios tendo em vista as simbologias envolvidas 

que demarcam e identificam os coletivos locais. 

 Complementarmente, Becker (1983) define o território como a somatória das práticas 

sociais vividas pelos indivíduos, passando, portanto, a ser visto como um espaço geográfico 

construído pelas relações sociais, influenciado pela cultura e delimitado institucionalmente. 

Contudo, tem o seu conceito físico superado, uma vez que os aspectos materiais não são 

suficientes para representá-lo em sua plenitude. 

Nesse sentido, o território revela características que se entrelaçam aos condicionantes 

impostos por particularidades presentes tanto no espaço físico, quanto nos aspectos 

valorativos produzidos pelos atores sociais que o compõem. 

Considerando os conceitos supramencionados, acrescenta-se que a análise das 

territorialidades deve estar atrelada ao diagnóstico do potencial de gestão e planejamento das 

Administrações Públicas locais, acerca das questões relacionadas ao território, observando a 

dinâmica existente entre as demandas expedidas direta ou indiretamente pela sociedade, e as 

demandas atendidas pelo poder público. 

O envolvimento do Estado e da sociedade civil nesse processo deve estar vinculado a 

um projeto que vise à organização social, criando espaços que possibilitem a formulação, 

implementação, execução, acompanhamento e avaliação das políticas públicas. A referida 

tarefa representa um desafio por levar em conta os aspectos subjetivos das culturas locais.  

Em se tratando de ser o espaço urbano um ambiente concreto e simbólico carregado de 

significações, são os elementos humanos (as pessoas) constituintes dos grupos sociais que dão 

sentido e arquitetam o seu modo de vida, impregnando de especificidades o locus onde vivem. 

Nesse sentido, se valem do espaço no qual estabelecem uma relação de propriedade física e 

simbólica, que resulta em um sentimento de pertencimento, ou seja, na sensação de fazer parte 

de dado agrupamento social, que contribui na construção das identidades individuais e 

coletivas. Tais fatores costumam contribuir na elaboração de significações e ressignificações 

do habitar em sociedade, e, designadamente, do ambiente urbano.  

 Raffestin (1993) corrobora com a ideia de que o estudo das territorialidades expressa 

tanto a realidade vivida pelos membros de uma coletividade, quanto a realidade 

experimentada pela sociedade em geral. Portanto, a noção de pertencimento se traduz de uma 

maneira edificada e alicerçada, de forma que viabilize a manutenção de uma estrutura de 

reprodução material e social.  
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A ideia defendida por Raffestin se aproxima da teoria de Lefebvre (2000), quando este 

se refere ao espaço como lugar de contradições e conflitos possibilitados pelo sistema 

capitalista, ressaltando que o espaço é socialmente produzido e historicamente determinado 

pelo capital. Com base nessa afirmação, Lefebvre (2000) institui uma tríade paradigmática, 

conforme já mencionado no capítulo anterior, que define três períodos de produção social do 

espaço: “espaço concebido” (representações do espaço); “espaço vivido” (espaço 

representacional); e “espaço percebido” (práticas espaciais). Destaca-se que a noção de 

território do primeiro corresponde à noção de espaço vivido do segundo. 

 Segundo a perspectiva de Bajoit (2006), por exemplo, na quarta de uma de suas sete 

proposições sobre a mudança sociocultural nas sociedades ocidentais contemporâneas, é 

defendido que pela prática das relações sociais, estruturadas pelos constrangimentos coletivos 

e por sentidos culturais legítimos, os indivíduos socializam-se e constroem as suas identidades 

coletivas em dado espaço. 

Apreende-se, portanto, que ao praticar as relações sociais o indivíduo internaliza 

identidades coletivas, que são atravessadas por tensões estruturais, e que são desmistificadas 

ou não na sua consciência por meio de tensões existenciais entre os diferentes domínios da 

sua identidade.  

Nas suas reflexões sobre as lógicas de ação social dos indivíduos, Bajoit (2006) 

evidencia que a vida em sociedade pressupõe a resolução de conflitos abarcados pela nossa 

coexistência. Assim, tais reflexões são direcionadas para a ação coletiva, pressionando o 

indivíduo a tomar decisões que beneficiem a coletividade, e podendo causar uma 

secundarização das vontades individuais. 

Embora Bajoit não faça apologia a uma renúncia à essência do pensamento 

sociológico, por ser caracteristicamente uma ciência que estuda as relações sociais, na análise 

dos fenômenos aludidos, adverte acerca do relevante desempenho do indivíduo (que possui 

identidades pessoais/comprometidas e atribuídas), enquanto (re) produtor de identidades 

coletivas. Em suma, percebe-se que o território transcende as limitações físicas / concretas, e 

se estrutura em virtude de uma ação social que compreende aspectos econômicos, sociais, 

culturais e políticos abarrotados de significações, e que é apropriado por determinados grupos 

sociais. 

Em se tratando de um território que é sinônimo de espaço de ação, de representação e 

(re) construção de identidades individuais e coletivas, intui-se que no âmago das relações 

sociais, ocorrem processos de internalização das identidades coletivas. Estas são abarcadas 
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por tensões estruturais, e são desmistificadas na sua consciência por meio de conflitos 

existenciais entre os diferentes domínios da sua identidade. 

Por isso, pensar na função social da cidade sob uma perspectiva sociológica, exige um 

exercício de inter-relação entre todos os componentes do corpo social urbano, considerando 

os seus aspectos objetivos e subjetivos. É sopesar que o significado do existir humano em um 

contexto urbano, bem como da forma como o ambiente externo lhe serve, se entrelaça a 

processos de ordem individual, pública, social e estatal, que juntos construíram no decorrer da 

história e permanecem construindo dinamicamente o sentido da cidade.  

 

2.2 A função social da cidade sob a perspectiva normativa 

 

A necessidade de discussão sobre o conceito “função social da cidade” aflora na 

década de 1980 no Brasil. Entre urbanistas havia uma ideia de que era preciso adotar políticas 

nacionais que considerassem o quadro de diversidade regional heterogêneo e desigual que 

configurava a sociedade brasileira, sugerindo um modelo de Estado como agente dinamizador 

das economias regionais. 

O debate adquiriu vigor e foi estimulado, ainda, pela urgência em sistematizar 

políticas urbanas capazes de atender às demandas peculiares das cidades, que cresciam 

vertiginosamente alheias aos planos urbanísticos, concedendo-lhes autonomia para deliberar 

ações. Após negociações e adiamentos foram incluídos os artigos 182 e 183 na Constituição 

Federal de 1988, através de uma Emenda Popular que fazia parte do projeto de Reforma 

Urbana
31

 vigente desde a década de 1960 no Brasil.  

A referida Emenda Popular foi consolidada em virtude de 131 mil assinaturas de 

membros da sociedade, ganhando um capítulo sobre a Política Urbana na Constituição de 

1988. A chamada Emenda da Reforma Urbana teve quatro princípios básicos, são eles: 

obrigação do Estado em assegurar os direitos urbanos a todos os cidadãos; submissão da 

                                                      

31
O Movimento Nacional pela Reforma Urbana no Brasil (MNRU) surgiu na década de 1960, e foi rearticulado 

junto ao processo de elaboração da Constituição de 1988, formado por profissionais (advogados, arquitetos, 

urbanistas, engenheiros, assistentes sociais, etc.) e integrado a setores populares em torno dos nascentes 

movimentos sociais de luta por moradia. Setores da Igreja Católica, dos movimentos sociais, intelectuais e 

técnicos da área urbana, se reuniam em torno da política urbana, com o objetivo de discutir propostas para as 

cidades e participar de forma organizada do processo de elaboração da nova Constituição, baseando-se em novos 

instrumentos urbanísticos para pensar e conduzir a política urbana do país (PINHEIRO, 2010). 
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propriedade à sua função social, prevalecendo o interesse público ao individual; direito à 

cidade, traduzido na garantia de acesso de toda a população aos benefícios da urbanização; e 

gestão democrática da cidade, pela institucionalização da participação direta da sociedade nos 

processos de gestão urbana (RIBEIRO; CARDOSO, 2003). 

Através desse processo de maturação dos ideais, em prol da validação do direito à 

cidade, os Artigos 182 e 183 da CF / 1988, colocaram como premissa a “função social da 

cidade”, remetendo aos planos diretores
32

 – para cidades com mais de 20 mil habitantes – a 

aplicação de princípios que, para a sua execução, deveriam contar com a participação da 

população e de associações representativas dos vários segmentos econômicos. Denota-se que 

o Plano Diretor é tido, marcadamente, como mecanismo central de política urbana, em que o 

conceito de “função social da cidade” adquire centralidade normativa. 

Assim, a legislação urbanística, enquanto instrumento de política urbana, deveria agir 

em busca da cidadania por meio da garantia da função social da cidade, e do bem-estar de 

seus habitantes, conforme o Art. 182 da Constituição Federal de 1988. (BRASIL, 1988). 

Observa-se que, até então, a função social da cidade havia sido apenas mencionada na CF de 

1988 e vinculada às funções e objetivos do Plano Diretor. Não há definição do termo, porém, 

e tampouco esclarecimentos acerca da sua aplicabilidade.    

Na prática, contudo, os projetos de reforma urbana passaram a representar cada vez 

mais os interesses privados do mercado imobiliário, fundiário e financeiro, atuando, 

prioritariamente, em favor das elites influentes e do capital, ocasionando a perda do valor de 

uso da terra, deslocamento da população de baixa renda para as áreas periféricas e a 

consolidação de enclaves. 

A partir destas questões, cogitava-se a possibilidade de que o atendimento das 

demandas do setor privado pudesse estar inibindo o investimento produtivo, aumentando a 

irregularidade, a sonegação e a especulação imobiliária, além de não promover a ocupação do 

                                                      

32
 O plano diretor, aprovado por lei municipal, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão 

urbana (Art. 40, Lei 10.257/2001). Conforme o Estatuto da Cidade, ele é parte do processo de planejamento 

municipal, que influencia a elaboração do plano plurianual, das diretrizes orçamentárias e do orçamento anual a 

partir de suas diretrizes e prioridades. Dentre os instrumentos do planejamento municipal, destacam-se no art.4º, 

inciso III, a gestão orçamentária, o disciplinamento do parcelamento, do uso e ocupação do solo, o zoneamento 

ambiental, a gestão orçamentária participativa, planos, programas e projetos setoriais e os planos de 

desenvolvimento econômico e social. 
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solo de forma coerente com as características ambientais, sociais e a disponibilidade de 

infraestrutura (BOGUS; PESSOA, 2008). 

Como consequência desta situação, as críticas em torno da necessidade de formulação 

de um regulamento para reorganização da cidade intensificam-se, dando vazão à análise da 

aplicabilidade da função social da cidade, da propriedade em contraposição à política urbana 

local, bem como da aplicação de suas normas, eficácia e acompanhamento. 

Em meados da década de 1990, a propriedade já não era mais vista pelos movimentos 

sociais como elemento de controle apenas do seu proprietário, mas deveria incorporar-se ao 

seu conceito de “função social”, unindo os interesses individuais aos coletivos, em uma 

tentativa de estabelecer equilíbrio na distribuição e utilização dos espaços. Nesse momento, o 

movimento a favor da Reforma Urbana atuou em duas frentes e escalas diferentes: 

 

Escala nacional, focando sua ação no Congresso Nacional, em duas frentes: na 

regulamentação do Capítulo da Política Urbana da Constituição (artigos 182 e 183), 

que depois de tramitar 12 anos com muita discussão e modificações resultou 

finalmente na aprovação do Estatuto da Cidade, Lei 10.257, de 10 de julho de 2001. 

Na segunda frente, propôs a criação do sistema nacional de política habitacional, por 

meio do primeiro Projeto de Lei de Iniciativa Popular, o den. 2.710/1992, que 

obteve mais de um milhão de assinaturas. Tramitou 13 anos até se concretizar na Lei 

n. 11.124/2005 que dispõe sobre o Sistema Nacional de Habitação de Interesse 

Social (SNHIS), cria o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS) e 

o seu Conselho Gestor no campo legislativo, pela aprovação do Estatuto da Cidade, 

partiu do princípio de que era preciso construir novos paradigmas de uso e controle 

do território que possibilitassem intervir de maneira eficaz nos mecanismos de 

valorização da terra em prol do interesse coletivo e assegurassem a participação dos 

excluídos nos processos decisórios de planejamento e gestão das cidades. 

Escala local, com a maior autonomia conquistada pelos municípios, a partir dos anos 

de 1980, militantes da reforma urbana buscaram intervir na formulação de novas 

políticas públicas, participativas e inclusivas, e introduzir no nível local temas como 

a democratização do espaço da cidade com a inversão dos gastos públicos, a 

ampliação do acesso dos pobres ao solo urbanizado e a abertura da gestão urbana 

para novos atores sociais. A partir daquela época muitos municípios incorporaram 

nos seus planos diretores os temas da reforma urbana e os instrumentos que seriam 

regulamentados posteriormente no Estatuto, particularmente, a questão do acesso ao 

solo urbano para as populações de menor renda. São desse período o Profavela, em 

Belo Horizonte; o PREZEIS, em Recife; e os Planos Diretores de Santo André, de 

São Paulo e de Jaboticabal (SP), de Angra dos Reis e Rio de Janeiro (RJ), Betim e 

Belo Horizonte (MG), entre outros. (PINHEIRO, 2010, pp. 58-59). 

 

Por consequência, no ano de 2001 foi promulgado o Estatuto da Cidade, que 

regulamentou os Artigos 182 e 183 da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988) e 

corresponde à Lei 10.257/2001. O Estatuto da Cidade, no Cap. I, art. 1º, par. Único, busca 

constituir normas de ordem pública e interesse social, que passaram a regular o uso da 

propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem 

como do equilíbrio ambiental Em seu Artigo 2º, afirma que “a política urbana tem por 



 

 

77 

objetivo ordenar o pleno funcionamento das funções sociais da cidade e da propriedade 

urbana (...)” (BRASIL, 2001), procurando assim, legitimar tais questões, até então carentes de 

uma articulação institucional que pudesse viabilizar o desenvolvimento dos espaços urbanos. 

Sobre o Estatuto da Cidade, Carvalho (2006, p. 26) afirma que: 

 

A Constituição de 1988, pela primeira vez na história das constituições brasileiras, 

dedicou um capítulo específico ao tratamento da política urbana (capítulo II, título 

VII). Além disso, o texto constitucional promulgado foi também inovador, dado 

haver compreendido dispositivos ausentes na legislação urbana brasileira até então 

existente. O Estatuto da Cidade, por sua vez, atendeu à exigência constitucional, ao 

regulamentar os artigos 182 e 183. E é dessa forma que ele deve ser entendido, isto 

é, um estatuto que reúne diretrizes, instrumentos gerais, específicos e de gestão para 

a execução da política urbana, formulados em consonância ao objetivo, atribuição de 

competências e abrangência da política urbana, fixados nos artigos 182 e 183 da 

Constituição Federal. 

 

Merece destaque, o fato de que o Estatuto da Cidade faz referência a questões relativas 

à utilização do solo urbano como questão central e consagrou o Plano Diretor como 

instrumento obrigatório de política de desenvolvimento urbano – já mencionado na CF/1988 – 

ratificando alguns critérios de sua obrigatoriedade para as cidades. A aplicação das normas 

deve ficar a cargo do poder público municipal, sendo executado de forma participativa. 

Torna-se obrigatório o Plano Diretor para as cidades: 

 

Com mais de 20 mil habitantes; aos municípios integrantes de regiões 

metropolitanas e aglomerações urbanas, aos municípios nos quais o poder público 

municipal pretenda utilizar os instrumentos previstos no  § 4o do art. 182 da 

Constituição Federal; aos municípios integrantes de áreas de especial interesse 

turístico; inseridas na área de influência de empreendimentos ou atividades com 

significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional; incluídas no 

cadastro nacional de Municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de 

deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou 

hidrológicos correlatos (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012). (BRASIL, 2001). 

    

Para o cumprimento das ações, a Administração municipal deve contar com o auxílio 

das associações representativas no desenvolvimento municipal (Art. 29, inciso X) e, 

concomitantemente, deve estar em consonância com as ações agenciadas pelo governo 

federal, buscando realizar uma gestão de forma democrática (CARVALHO, 2006). O objetivo 

fundamental do Plano Diretor consiste em estabelecer como a propriedade cumprirá a sua 

função social, de forma a garantir o acesso a terra urbanizada e regularizada, reconhecer a 

todos os cidadãos o direito à moradia e aos serviços urbanos. 

Como aspecto relevante a ser citado, ainda, a Lei 10.257/2001 conservou a fixação da 

abrangência das intervenções aos limites da atuação dos governos municipais, mas não 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12608.htm#art25
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definiu instrumentos de controle dos problemas urbanos que possam exceder as fronteiras do 

território municipal, assim como não determina a dimensão regional às questões dessa 

natureza. 

No sentido normativo, a sociedade brasileira presenciou um avanço por validar 

diretrizes específicas e relevantes para o desenvolvimento urbano, bem como por mencionar o 

significado da função social da cidade e da propriedade. Representa, também, uma melhoria 

no entendimento do contexto urbano pelo reconhecimento de que a cidade necessita de leis 

que regulamentem as áreas ocupadas por moradias, por estabelecer novos critérios para 

parcelamento do solo, por conter a obrigatoriedade de participação da sociedade civil na 

elaboração do Plano Diretor, e por vislumbrar a gestão municipal como unidade de 

planejamento do seu espaço territorial. 

Por outro lado, o Estatuto da Cidade permite a adoção de novas maneiras de uso do 

solo e de parcerias entre o poder público e a iniciativa privada, por meio da manutenção das 

normas capitalistas da propriedade da terra urbana, sejam elas edificadas ou não, e da renda 

individual obtida na produção social da cidade
33

.  

De acordo com Rodrigues (2004, p.13): 

 

(...) o Estatuto da Cidade reafirma o valor da propriedade privada / individual, impõe 

alguns limites à especulação, induz o reconhecimento da cidade como produção 

coletiva, cria novos instrumentos jurídicos e participativos que permitem ao poder 

público tomar providências para que as propriedades cumpram sua função social em 

prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos. 

 

Ao passo que o Estatuto concebeu um novo protótipo para o planejamento e a gestão 

urbana no Brasil, “o paradigma dominante é ainda o do planejamento estático, setorial, 

burocratizado” (RODRIGUES, 2004, p. 13). Como exemplo, observa-se que o poder público 

permaneceu como agente central na execução dos instrumentos de planejamento urbano. 

Nesse sentido, o Estatuto da Cidade apresentou incoerências concernentes à funcionalidade e 

à aplicabilidade dos instrumentos legais e sociais disponíveis para se fazer valer o direito à 

cidade. 

Ora, ainda que tenha legitimado a ideia da participação popular, permaneceu a cultivar 

os seus laços históricos com a racionalidade técnica e com as associações entre o Estado, os 

                                                      

33
Vide Estatuto da Cidade, capítulo II, seções VII, IX, X, XI. 
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proprietários e os investidores. Considerou-se, portanto, que o direito à cidade aparece através 

da realização da função social da propriedade, e não da sua negação como fundamento da 

segregação na cidade (CARLOS, 2005). 

Ademais, por ter sido gestada no seio de um processo de intensa participação de 

alguns setores da sociedade e dos movimentos sociais, a lei que legitima o Estatuto da Cidade 

foi observada de perto por esses segmentos. Após a promulgação e execução da Lei 

10.257/2001, discussões acerca da priorização do direito à propriedade, em detrimento do 

direito à vida e ao uso dos espaços urbanos continuaram em destaque, principalmente porque 

o Estatuto da Cidade foi relevante para a construção do direito à cidade, mas não bastou para 

garanti-lo. 

 

2.3 A sobreposição do espaço social pelo espaço urbano 

 

Ao observar os modos de organização e estruturação das cidades na atualidade 

evidenciam-se contradições existentes entre o arcabouço jurídico gerado em função disso, e a 

realidade social vigente. Nesse sentido, a formalização das leis e dos planos urbanísticos tem 

concorrido em favor da burocratização do território urbano, fazendo com que esse dilua sua 

dimensão e sua função pública e se privatize cada vez mais. 

Em virtude desta realidade concreta e aparente, na tentativa de estabelecer uma 

compreensão palatável da cidade, a preleção urbanista tradicional a visualiza de maneira 

projetada, dinâmica, racionalizada, fragmentada, como fruto de um crescimento desordenado 

que desembocou em uma falta de lógica organizacional. Ao mesmo tempo, percebe a cidade 

como espaço de regularização da vida social e instrumento de legitimação dos papéis do 

Estado, da sociedade e do ser humano enquanto ser individual e coletivo; o que expressa a 

contrariedade conceitual presente em algumas das diversas explanações acerca dos 

significados e significações do espaço urbano, que vêm sendo reproduzidas ao longo do 

tempo.  

O ponto de partida para compreender as relações que entremeiam os imaginários 

urbano e social, fugindo da cristalização de ideias e teorias, se encontra no esforço de 

perceber o ambiente urbano como um local de signos a serem desvendados, já que as 

explicações já sedimentadas em torno disso, tornaram-se, via de regra, um discurso 

politicamente correto de valorização do concreto e do visível, que enxerga a urbanidade 

apenas como um processo gradual advindo de transformações culturais naturais, bem como da 
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imposição de moldes capitalistas ao estilo de vida nas cidades. Acredita-se que esses 

elementos mereçam complementos. 

Em discursos disseminados pelo poder público e por uma parcela da sociedade, 

observa-se uma postura hierarquizante acerca da gestão e da evolução das cidades, que 

naturaliza os problemas urbanos para mascarar a ineficiência das políticas públicas, bem 

como as intervenções feitas no território, que são estabelecidas em conjunto com 

representantes de determinados grupos sociais que se beneficiam com tais ações.  

Ainda que se perceba, em tempos atuais, que as populações se vangloriem com o 

crescimento e com o poder das grandes cidades, é prevalente a percepção de que as ideologias 

dominantes, em perspectiva positivista da cidade, procuram padronizar os sujeitos, afastando-

os de suas subjetividades, de suas vivências peculiares, e de suas marcas históricas 

(ORLANDI, 2001). Portanto, os sujeitos se veem coagidos por uma cultura urbana que os 

abarrota de novos significados e jeitos de agir na cidade, e se sobrepõe de maneira 

massacrante ao sentido do ser e do agir no espaço social.  

 Ao fazer uma análise sobre a simbolização dos sujeitos contemporâneos, Orlandi 

(2004, p. 9) afirma que: 

 

Nosso quadro de referência é o espaço urbano e, nele, a escrita. Espaço em que a 

mídia, as novas tecnologias de linguagem e as novas formas de se escrever / grafar / 

inscrever-se no símbolo fazem parte do modo como a cidade se significa, ou seja, de 

como o social se constitui, na medida em que, no mundo contemporâneo, o social é 

significado predominantemente pelo imaginário urbano.  

 

Orlandi (2004) reflete sobre a escrita como forma de manifestação das 

individualidades, assim como estratégia de reprodução e manutenção de interesses de classe. 

Defende, ainda, a hipótese de que no mundo atual o imaginário urbano dá sentido ao 

imaginário social, dotando esse de significados que estão impregnados de fatores tipicamente 

construídos nas cidades.  

Tal pensamento resta exemplificado com o desenho atual do espaço urbano, que se 

encontra repleto de loteamentos fechados e condomínios que têm se apropriado da cidade na 

redistribuição de seus espaços, na restauração de práticas de sociabilidade, na redefinição do 

que é público em bolsões e corredores, e na demarcação de territórios que se tornaram 

demasiadamente raros e cheios. 

A partir dessa perspectiva, percebe-se que o muro que separa um conjunto de casas 

das outras, é uma ação que representa uma ressignificação do social por meio de uma prática 

urbana, que tem como base fundamental a separação do que é público e do que é privado, 
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instituindo conceitos do que está dentro e do que está fora deste território delimitado, e que 

pode ser trajado como pertencente ou não a ele (ORLANDI, 2004). 

Em síntese, a cidade pode ser caracterizada como um espaço fisicamente, socialmente 

e politicamente dividido, que possui um ambiente público cada vez mais fragmentado. Isso 

remete novamente à proposta de questionar a dimensão pública da cidade por meio do direito 

de acesso dos indivíduos a ela. 

Em plena concordância, a teoria de Lefebvre (2001) assegura que o direito à cidade 

deve funcionar como afirmação da diferença e da ocorrência da integração no todo social, isto 

é, do habitar no contexto urbano com as dimensões de individualização, socialização e 

liberdade, denotando, portanto, que a fragmentação do espaço urbano reflete as consequências 

das relações entre o poder público e a iniciativa privada, e da diferenciação social.  

Portanto, entende-se que o direito à cidade se efetiva como um direito à apropriação 

do espaço com ativa participação e integração das distinções, já que a descontinuidade no 

espaço urbano traduz uma falta de integração que pode dar origem a sentimentos de 

insatisfação, de exclusão e de lutas sociais. Excluir do urbano é discriminar e segregar.  

Sob um ponto de vista mais lúdico, entretanto semelhante, Vaz (2006) reflete acerca 

da reconstrução do real e da construção da cidade ideal, que seria possível com base em 

sentimentos positivos assimilados ao longo da vida e da convivência urbana. O autor acredita 

que não se trata de uma utopia, mas de um projeto realizável, tendo em vista que sensações 

como prazer e desejo podem permitir que os habitantes da cidade a redefinam. Segundo ele, 

este ponto de vista sobre o ambiente urbano possui uma relevante dimensão para se pensar em 

intervenções urbanísticas, por se aportar em propostas para o futuro das cidades. 

Vaz (2006) conjectura que a vivência entre os habitantes do ambiente urbano está 

associada, dentre outros aspectos, a uma dimensão de socialização fundamental que ultrapassa 

a dimensão de coexistência espacial para ser uma dimensão de interação e comunicação. 

 

“a identidade coletiva de um grupo é uma imagem de si próprio que, no mesmo acto, 

o situa em relação aos outros e em relação a diversos aspectos da vida social. A 

interiorização dessa imagem não é o resultado de uma decisão consciente, mas 

explica-se pela história da inserção social reapropriada no plano de um investimento 

próprio. Esta auto-imagem só tem sentido se permitir a cada um situar-se em relação 

a uma comunicação social, o que pressupõe a leitura do outro, expectativas face a 

ele, ou seja, um modelo de sociedade com a qual se identifica ou da qual se 

distancia. (VAZ, 2006, p. 221) 

 

Nesse sentido, ressalta-se tanto a relevância da dimensão individual quanto da 

dimensão coletiva de se viver em conjunto, sob a perspectiva de ter-se ali uma extensão 
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identitária que dá ênfase à construção e reconstrução de uma coletividade de forma 

territorializada e local, o que viabiliza uma coerência interna relativa às questões 

organizacionais da sociedade local (VAZ, 2006).  

Complementarmente, observa-se que em função da modernização social propagada 

pela cultura urbana, as cidades acabaram por gerar um modelo de vida e de seleção que põem 

em risco a promoção da cidadania, ressaltando as dificuldades e fragilidades que incidem 

pensar e associar cidade à civilização.  

Assim sendo, o raciocínio condutor, conforme postula Lefebvre (2001), deve tender 

para pensar esta relação buscando devolver a cidade a todos que devem usufruir dela por 

direito, o que inclui esquadrinhar conceitos sobre o contexto urbano e social em uma 

complexa teia de denotações, acepções e relações que se entrelaçam e se influenciam 

simultaneamente, resultando em novas formas de habitar a cidade e de estabelecer relações 

sociais.   

 

2.4 O Estado enquanto agente produtor e regulador da cidade 

 

O panorama das políticas urbanas no Brasil nos últimos tempos vem apontando para 

um quadro de carência e inoperância da ação do Estado e das agências públicas nas cidades. 

Ao depreender a sociedade como um sistema em rede que é conduzido sob duas lógicas 

espaciais fundamentalmente opostas, a do espaço de fluxos e a do espaço de lugares
34

, 

Castells (1983) sugere que o que distingue a nova estrutura social que a caracteriza, são os 

processos de estabelecimento de poder, riqueza e informação, que se articulam no espaço de 

lugares. No entanto, grande parte das experiências e dos significados construídos no âmbito 

humano concentra-se no espaço de fluxos. 

Tais processos são considerados dominantes na sociedade em rede difundida por 

Castells e apresentam uma disjunção entre as duas lógicas espaciais existentes, que incide em 

um mecanismo básico de dominação da coletividade. Como consequência, deslocam-se as 

ordens econômicas, simbólicas e políticas da esfera em que o significado social possa ser 

construído, e o controle político encontre meios de ser exercido. 

                                                      

34
O espaço de fluxos organiza a simultaneidade das práticas sociais a distância por meio dos sistemas de 

informação e telecomunicações. O espaço de lugares privilegia a interação social e a organização institucional, 

tendo por base a proximidade física (CASTELLS, 1983). 
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Assim, algumas vertentes teóricas põem em evidência a localidade, e o controle 

praticado pelas pessoas sobre seus próprios espaços de existência, constituindo um múltiplo 

desafio aos mecanismos básicos do sistema de poder (CASTELLS, 1983).   

Ao falar sobre as implicações da delimitação do espaço urbano, Castells (1983) reflete 

sobre a importância de se definir um sistema urbano através da articulação das relações 

sociais com o conjunto estrutural. Nesse sentido, as polarizações territoriais que constituem a 

estrutura espacial do Brasil conduzem a uma preocupação com a exclusão social, que se 

configura como problema de ordem estrutural e demanda uma análise dos fatores que a 

circundam (CASTELLS, 1983). 

A partir de uma análise da questão urbana, Castells (1983, p. 351) afirma que a sua 

essência “está no estudo da articulação específica dos processos designados como „urbanos‟ 

com o campo da luta de classes e, por conseguinte, com a intervenção da instância política 

(aparatos do Estado) objeto e centro da luta política”. Estas lutas se intensificam na medida 

em que os problemas urbanos se tornam problemas políticos que se manifestam através do 

aumento das contradições e de uma maior visibilidade do predomínio de classe, em especial, 

quando se trata do consumo, caracterizado pelos efeitos da desigualdade social. 

Sob esta perspectiva, o estudo da política urbana assume papel central no 

entendimento das problemáticas da cidade, particularmente por ressaltar as relações de poder 

presentes nesse ambiente. Castells (2006) realça a planificação urbana e os movimentos 

sociais urbanos como esferas analíticas que estão diretamente ligadas. De acordo com o autor, 

a planificação urbana e os movimentos sociais podem ser definidos como: 

 

[Planificação Urbana] a intervenção do político sobre a articulação específica das 

diferentes instâncias de uma formação social no seio de uma unidade coletiva de 

reprodução de trabalho com a finalidade de assegurar sua reprodução ampliada, de 

regular as contradições não-antagônicas suscitadas e de reprimir as contradições 

antagônicas, assegurando assim os interesses da classe social dominante no conjunto 

da formação social e a reorganização do sistema urbano, de modo que se dê a 

reprodução estrutural do modo de produção dominante. [Movimentos Sociais 

Urbanos] um sistema de práticas que resulta da articulação de uma conjuntura 

definida, ao mesmo tempo, pela inserção dos agentes de apoio na estrutura urbana e 

estrutura social, e de tal modo que seu desenvolvimento tenda objetivamente para a 

transformação estrutural do sistema urbano ou para uma modificação substancial da 

correlação de forças na luta de classes, quer dizer, em última instância no poder do 

Estado (CASTELLS, 2006, p. 541). 

 

Diante da negligência em desfavor das particularidades locais e ao apelo da população, 

duas problemáticas se tornam o eixo do planejamento das cidades brasileiras. Por um lado, a 

predominância dos interesses político-econômicos – de um determinado grupo – que se 
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concretizam, e por outro, uma sequela desse processo que define as linhas da política urbana 

no país em favor da segregação socioespacial, ao manter as questões sociais em um plano 

ideológico, distante de serem efetivamente realizadas.  

A respeito da atuação exercida pelo Estado na cidade, Castells (1983) afirma que, 

quando se fala em problemas urbanos, suas contradições e o processo de produção, 

composição e regulação dos espaços, deve-se levar em conta a ideia de que o poder público se 

posiciona como determinador da organização espacial, que é produzida e conduzida pelo 

aparelho político-jurídico. Esse processo, que é percebido pelo autor como parte das 

atribuições das Administrações Municipais, é chamado de organização institucional do 

espaço.  

Segundo o autor, nesse caso, o poder estatal local necessita de especificar os efeitos da 

divisão dos espaços sobre os seus processos de organização, que são derivados de outras 

instâncias, supondo que a separação destes segue uma lógica própria do sistema institucional 

(CASTELLS, 1983). 

Ressalta-se, por oportuno, que as Administrações Públicas Municipais, incumbidas de 

legislar e gerir o território que é de sua responsabilidade, tomam para si a função de 

estabelecer prioridades para as formas de utilização e intervenção nesse ambiente, 

submetendo-se, para isso, às pressões políticas locais. Embora esse panorama viabilize a 

descentralização do poder e, por isso, um maior alcance no atendimento das demandas locais, 

institui uma relação próxima entre poder público e grupos sociais, como lideranças políticas, 

representantes de grupos, entidades e organizações de naturezas diversas, que, através de 

representatividade política buscam serem atendidos em demandas peculiares. 

Por consequência, abrem-se precedentes para que a aplicação das leis municipais seja 

executada de forma discriminatória e arbitrária, na medida em que suas funcionalidades 

estejam atreladas a interesses específicos em detrimento dos interesses coletivos, o que limita 

a dimensão pública da cidade, e, por isso, exime os sujeitos do direito de usufruí-la, 

reproduzindo, portanto, um contexto de desigualdades socioespaciais. 

Pressupõe-se, com isso, que a função exercida pelo Estado, em especial, no que se 

refere à atuação das Administrações Municipais diante das problemáticas urbanas, pode ser 

vista como sinalizadora das atuais tendências de (in) gerência do ambiente urbano, sendo que 

os arranjos regulatórios advindos das negociações entre poder público e demandas privadas 

são responsáveis por determinar a produção e a reprodução dos espaços urbanos. 

Abelém (1982) afirma que se pode lançar mão do planejamento estatal enquanto 

instrumento que, com base em diagnósticos socioespaciais, busca as situações e realidades em 
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que deseja intervir a fim de transformá-las em um contexto futuro desejável, segundo os 

padrões e normas da Administração Pública. A autora acredita que tanto quanto a função do 

planejamento estatal são relevantes as estruturas, as forças econômicas, sociais e políticas, 

pois exercem um papel semelhante no planejamento urbano. Tal atribuição é exercida através 

da explicitação das suas demandas e/ou se fazendo representativas no cenário político. 

Conforme o raciocínio de Souza (2006), o planejamento e a gestão pública são 

diferentes, mas complementares. Todavia, o desafio de conciliar ambos os aportes conceituais 

à prática interventiva no exercício das Administrações Públicas se impõe na proporção em 

que a tarefa de prever se expõe constantemente a situações inesperadas.  

Dessa maneira, Souza (2006, p. 47) define planejamento e gestão urbanos:  

 

Planejamento é a preparação para a gestão futura, buscando evitar ou minimizar 

problemas e ampliar margens de manobra; e a gestão é a efetivação, ao menos em 

parte (...), das condições que o planejamento feito no passado ajudou a construir. 

Longe de serem concorrentes ou intercambiáveis, planejamento e gestão são 

distintos e complementares.  

 

De maneira similar, Arantes; Vainer e Maricato (2000) argumentam que há um 

distanciamento teórico e prático entre planejamento e gestão. Evidencia a necessidade de 

construção de uma nova matriz urbanística que incida na eliminação desta distância. Tal 

eliminação perpassa, também, pela elaboração de uma nova abordagem holística sobre o 

assunto, que não fatigue o espaço dos planos locais ou das decisões participativas 

descentralizadas, e que, principalmente, não ignore a necessidade de desconstrução das 

representações dominantes sobre a cidade, bem como a construção de uma nova simbologia 

engajada a uma práxis democrática. 

As representações que caracterizam grupos dominantes, mencionadas por Arantes; 

Vainer e Maricato (2000), podem ser ilustradas na sociedade por meio dos símbolos que lhes 

são próprios, e que compõem o processo de maturação das decisões e ações do poder público 

(SCHMIDT; VOGT, 2009). Schmidt e Vogt (2009) as concebem como legítimas e 

fundamentais, ou seja, tornam-se uma récita do todo, adotando um discurso coletivista e 

dando base de sustentação para a adoção de medidas que, a priori, atendam somente a uma 

parcela da cidade, mas que se apresentem como a solução dos problemas de todos. 

Há, ainda, a crença de que é preciso um novo modo de planejar, de forma a dar 

oportunidade para um projeto consensual que transcenda o campo das filiações político-

partidárias, e que possa garantir investimentos. De acordo com Arantes; Vainer e Maricato 

(2007), sem um consenso em torno de um plano estratégico não há sucesso, pois a cidade 
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precisa estar unida em torno de um único objetivo, para que suas estratégias de ação sejam 

exitosas. 

Sabe-se que as Administrações Públicas, em especial, as municipais, possuem uma 

estrutura fragmentada em virtude dos conflitos e das disputas de poder político-partidárias 

existentes, sobretudo, no que tange à relação entre Executivo e Legislativo, o que dificulta, 

sobremaneira, a aprovação e a efetivação de políticas urbanas que estejam vinculadas a um 

projeto maior de planejamento e gestão da cidade que beneficie todos os atores sociais que 

nela habitam. 

Por sua vez, Bortolo (2010) destaca a crença de que o processo de reprodução espacial 

na cidade se realiza na articulação de três níveis:  

 

o político (que se revela na gestão política do espaço), o econômico (que produz o 

espaço como condição e produto da acumulação) e o social (que nos coloca diante 

das contradições geradas na prática socioespacial como plano da reprodução da 

vida). A articulação desses níveis se efetiva pela mediação do Estado, que organiza 

as relações sociais (e de produção) por meio da reprodução do espaço. 

 

Observa-se que o planejamento urbano municipal, como forma de governo, tem 

servido à reprodução da exclusão, desigualdades e da concentração socioespacial, ou ainda, 

como instrumento de equalização do poder. A exemplo disso, o poder público, ao elencar as 

suas prioridades de ação na cidade, investe muitas vezes em áreas mais centralizadas, com 

melhores condições de infraestrutura, enquanto outras ficam desprovidas da sua assistência. 

Nesse sentido, destaca-se a relevância da ampliação de espaços e efetivação de suas demandas 

que proporcionem a participação social nas tomadas de decisão e que possuam delegação 

efetiva de poder sobre as questões urbanas. 

 

2.5 O público e o privado na gestão do espaço urbano 

 

Considerando a cidade como um espaço fragmentado, produto da intervenção e 

intermediação estatal, que se articula nos âmbitos político, econômico e social, e que se 

apresenta como reflexo e condicionante das relações sociais estabelecidas, pode observar-se 

nela a materialização de interesses convergentes e/ou divergentes. Nesse processo, agentes 

sociais, tanto de origem pública quanto de origem privada, destacam-se por sua função de 

transformadores desse ambiente. 
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Os agentes modeladores do espaço urbano estão alocados nos grupos dos proprietários 

dos meios de produção, proprietários de terras, de empresas imobiliárias, e de construção, que 

estejam associadas ou não ao Estado. Cada um deles possui estratégias de ação e atuam de 

maneira diferenciada, determinando a heterogeneidade na expansão das cidades, sendo que os 

conflitos existentes entre os três primeiros são mediados pelo Estado, que se posiciona ora 

como participante ativo, ora como intermediador desses conflitos. 

Nesse contexto, destaca-se o desempenho das organizações associativas
35

que 

procuram viabilizar suas demandas. Através de representantes no Poder Legislativo e grupos 

representativos, lutam por pautar decisões do poder público, concretizando, assim, os seus 

pleitos.  

As associações atuam com base na Constituição Federal do Brasil, que prevê no seu 

artigo 5º (BRASIL, 1988): 

 

XVII - é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter 

paramilitar; XVIII - a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas 

independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu 

funcionamento; XIX - as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas 

ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, 

o trânsito em julgado; XX - ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a 

permanecer associado; XXI - as entidades associativas, quando expressamente 

autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou 

extrajudicialmente; 

 

Elemento presente nos regimes democráticos, as organizações associativas têm por 

característica constituir um mecanismo de relações que se estruturam a partir das 

necessidades, intenções e interesses comuns dos atores sociais envolvidos, bem como de 

pressão política, no sentido de se fazerem representativas. Estas relações (advindas de 

interações comumente vistas tanto entre o público e o público, quanto entre o público e o 

privado) podem gerar ações concretas nos domínios socioespacial, econômico, político, etc.  

Partindo da primazia de que grupos são formados por pessoas que dificilmente fogem 

à parcialidade nos seus anseios e iniciativas, conflitos dessa ordem são gerados, ainda, por 

manifestarem o atendimento de demandas privadas embutidas ou travestidas de interesses 

coletivos. Os grupos de interesse têm a capacidade de unir objetivos, de proporcionar debates, 

iniciativas e acordos em torno das questões coletivas, mas, também, de viabilizar a produção e 

                                                      

35
 Entidades que representam os interesses de grupos específicos ou que defendem ideias e causas diante da 

opinião pública. São organizações voltadas para os interesses de empresários, empregados, grupos de 

profissionais, comunidades, grupos religiosos, políticos e culturais. 
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a reprodução de desigualdades de todas as naturezas, considerando as relações de poder e de 

dominação gestadas no seio dos centros de tomadas de decisões. 

Na dimensão espacial da cidade, a referida problemática se expressa nas apropriações 

indevidas dos espaços públicos, na falta de critérios para a sua cessão, na proporção em que 

tem ocorrido a ocupação de áreas públicas com vistas à construção de empreendimentos 

privados, na dominância de grupos tradicionalmente poderosos no âmbito local, dentre outras 

questões. A consequência é a escassez de locais de circulação e encontro de pessoas, de lazer, 

falta de fluidez no trânsito, segregação socioespacial, impactando, portanto, na qualidade de 

vida urbana. Esse panorama pode ser observado na cidade de Montes Claros, que é um polo 

mesorregional. 

De outro prisma, compromete-se a função social da cidade, na medida em que deixa 

de privilegiar ações que desenvolvam espaços de circulação e de convivência às pessoas, em 

especial, aos coletivos estigmatizados, restringindo cada vez mais as formas de se habitar a 

cidade. 

Botelho (2007) afirma que o capital serve como elemento de análise da configuração 

do espaço urbano, tendo em vista que o monopólio da classe dominante, que, conforme os 

seus interesses, atua como modeladora e fragmentadora desses espaços. Assim, o capital 

privado não somente modela o espaço, mas também institui condições para o 

desenvolvimento de desigualdades, o que, além de contribuir para a segregação socioespacial, 

determina uma dualidade nas cidades: as regiões desenvolvidas e as regiões sem infraestrutura 

adequada, que se encontram sujeitas à favelização (BOTELHO, 2007). 

Essa dualidade constitui um panorama de contradições socioespaciais que resultam em 

conflitos entre instituições, organizações e grupos sociais, em função de uma busca por atrelar 

as estruturas físicas e sociais às funções que lhes são convenientes. Seja sob o paradigma do 

consenso ou sob o paradigma do conflito, a análise do espaço urbano tenciona delimitar o que 

concerne à esfera pública e à esfera privada, compreendendo as formas como ambas se 

comportam diante das questões relativas à gestão do território urbano. 

Acerca da relação entre o público e o privado, Coelho (2009) defende a vigência de 

um pensamento decorrente de uma vertente tradicional de entendimento da Administração 

Pública, que acredita na existência de uma dicotomia que exprime a noção de que aquilo que 

está no campo público deva necessariamente estar fora do campo privado, e tudo o que não se 

situar no campo público deve estar obrigatoriamente contido no campo privado. 

Segundo essa lógica, um termo exclui o outro, e ambos cobrem a totalidade do 

existente e do imaginável. Entretanto, o autor afirma que a realidade mostra a fragilidade 
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dessa crença, já que tais definições nem sempre são tão balizadas e as tornam menos 

evidentes. 

Nesse sentido, Coelho (2009, p. 14) define a esfera pública como:  

 

uma construção, ao mesmo tempo, intelectual e coletiva. Isso quer dizer que na 

substância ou na materialidade das coisas não há nada que nos permita situar, 

inequivocamente, um bem ou um serviço nela. A construção da esfera pública é, na 

verdade, resultado de uma convenção social específica. Assim sendo, irá integrar a 

esfera pública aquilo que toda coletividade, e não apenas uma parte dela, pactuar, 

explícita ou implicitamente, ser de interesse comum. 

 

Portanto, aquilo que a sociedade acordar e tornar convenção em função da propriedade 

comum, integrará a esfera pública; o que não constar no referido acordo, fica restrito à esfera 

privada. Sumariamente, apreende-se que as conceituações sobre público e privado não podem 

ser limitadas a uma simples característica, pois as definições de ambos resultam de uma 

convenção coletiva. 

Para Grau (1998) a expressão “esfera pública” é dotada de um significado abrangente 

que engloba as relações entre o econômico e o político, o estatal e o privado e o público não 

estatal. A esfera pública é concebida como inerente à democracia, cujo princípio 

organizacional está vinculado à liberdade de expressão em suas dimensões políticas e 

culturais, enquanto espaço aberto no qual podem se manifestar publicamente todos que assim 

desejem. 

Em um estudo sobre o público sob a perspectiva das relações entre o Estado e a 

sociedade, Grau (1998) propõe dois significados para a noção de público: um topográfico e 

outro normativo. Em seu significado normativo, o conceito de público remete ao interesse de 

todos e ao reconhecimento do direito de todos à participação na coisa pública. Em seu sentido 

topográfico, o conceito de público considera os espaços em que ele pode ser realizado.  

Grau (1998) afirma que o conceito de público se refere tanto ao Estado quanto à 

sociedade, em uma igual proporção que, ao mesmo tempo em que é complementar se mostra, 

também, contraditória. Conforme a autora, o público não é um dado a priori, mas uma 

construção social, um resultado a ser alcançado na luta política democrática.  

 

O Estado é virtualmente considerado, portanto, como espaço de realização do 

público, mas só na medida em que represente a sociedade e possibilite que ela se 

desenvolva. Por outro lado, o público remete à auto-realização da sociedade e, 

portanto, aponta para a possibilidade de que as necessidades coletivas sejam 

autonomamente satisfeitas a partir da sociedade, mas sem que isto implique que o 

Estado abdique de suas responsabilidades. Assim, pois, por este enfoque, o nó 

crítico a ser investigado é o caráter das relações entre Estado e sociedade, com a 

sociedade – não o Estado – no papel de protagonista (GRAU, 1998, p.275). 
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Dessa forma, tanto o controle da sociedade organizada sobre o Estado quanto os 

espaços em que esse controle se realiza são peças chaves na constituição da esfera pública, e 

supõe a criação de uma cultura política que institua a alteridade, ou seja, a sociedade dotada 

de representação e protagonismo. 

Observa-se, portanto, que as acepções do público precedem o que é privado, 

considerando que as definições do primeiro antecedem, temporal e logicamente, as definições 

do segundo. Nesse sentido, o espaço público e o que nele estiver inserido serão demarcados, 

ao passo que o ambiente privado será mencionado de forma residual, cabendo nele aquilo que 

estiver fora da esfera pública. No entanto, ressalta-se que a construção do público se dá 

historicamente, sendo possível uma mudança de paradigmas no que concerne a ambos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

91 

3 A CONFIGURAÇÃO DO ESPAÇO URBANO E OS MODOS DE GESTÃO DA 

CIDADE: UM ESTUDO DO CASO DE MONTES CLAROS / MG 

 

Neste capítulo objetivamos contextualizar as discussões feitas no primeiro e no 

segundo capítulos com o caso de Montes Claros, a partir dos fatores que compuseram a 

história do seu desenvolvimento urbano e que compõem a sua realidade socioespacial. 

Alie-se a isso a busca da compreensão dos processos de formatação da cidade, com 

base nos instrumentos urbanísticos e seus operadores, de forma a caracterizá-los como 

responsáveis pela construção do espaço urbano e pela reprodução dos interesses das políticas 

econômicas que os estruturam.  

Por fim, procurou-se fazer o delineamento metodológico da pesquisa de campo, 

utilizando a análise de conteúdo dos projetos de lei concernentes à desafetação de terrenos 

públicos, que foram aprovados entre os anos de 2000 e 2010 em Montes Claros. Postula-se, a 

partir da apreciação desses dados, um aporte para as discussões que tocam às propostas de 

planejamento e gestão urbana do poder local, e sua margem de manobra para elencar as suas 

ações prioritárias. 

 

3.1 A expansão urbana de Montes Claros  

 

A cidade de Montes Claros está localizada na mesorregião do norte de Minas Gerais, 

na Bacia do Alto Médio São Francisco. Classificada na categoria de cidade de porte médio na 

hierarquia urbana nacional, Montes Claros possui área de 3.568,9 Km2 (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010) e é considerado um eixo 

rodoviário entre grandes centros urbanos.  

Em decorrência de sua localização geográfica, Montes Claros se transformou no 

principal centro urbano do norte do Estado, com influência na região que está inserida e em 

parte do sul do Estado da Bahia. Citada influência pode ser observada de diferentes formas e 

intensidades, podendo e devendo ser mencionadas a polarização de serviços como saúde, 

educação, transporte e comércio. 

A economia local é diversificada pelas atividades agropecuárias, industriais e de 

prestação de serviços, com predominância no setor terciário – comércio. Em seguida se 

destaca o setor secundário, com seus complexos industriais de grande porte e unidades 

produtivas de pequeno e médio porte.  
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A sua população está estimada em 361.915 habitantes – o que a coloca como o sexto 

município mais populoso do estado - sendo 344.427 a população urbana total, e 338.381 a 

população urbana que reside na sede municipal (INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010), o que representa, respectivamente, 95,2% e 93,5% 

de concentração populacional na área urbana. A população estimada no ano de 2013 pelo 

IBGE (2013) é de 385.898. 

Montes Claros possui como característica uma população jovem, posto que cerca de 

35% dos habitantes tem idade inferior a 19 anos, e 8,86% da população possui mais de 60 

anos. A faixa etária predominante está compreendida no intervalo de 10 a 29 anos, 

correspondendo ao percentual de 37,6% da população total
36

.  

A renda per capita da população de Montes Claros é de R$ 245,43, abaixo da renda 

per capita de Minas Gerais, que é de R$ 273,00 e acima da renda calculada para as demais 

cidades do Norte de Minas, que é de R$ 133,00. O índice de Gini, que mede o grau de 

concentração de renda e serve de subsídio para a análise das desigualdades sociais, é de 0,6
37

. 

(INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA, 2010). 

Montes Claros se localiza na posição 227ª no ranking nacional do Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM e no 18ª colocação no ranking mineiro, sendo 

o seu índice de 0,770.
38

 

Segundo a classificação do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD)
39

, Montes Claros está dentre as regiões consideradas de alto desenvolvimento 

                                                      

36
Dados do IBGE (2010). 

37
O Índice de Gini varia de zero a 1. Quanto mais próximo for de zero, menor será a concentração. Disponível 

em  <http://atlasbrasil.org.br/2013/download.> Acesso em 10 ago. 2013. 

38
O IDH varia de zero a um, sendo zero (nenhum desenvolvimento humano) e 1 (desenvolvimento humano 

total). Disponível em <http://cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=314330&idtema=16&search 

=minas-gerais|montes-claros|sintese-das-informacoes> Acesso em: 10 ago. 2013. 

39
 O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) é a agência líder da rede global de 

desenvolvimento da ONU e trabalha principalmente pelo combate à pobreza e pelo Desenvolvimento Humano.  

39
O PNUD está presente em 166 países do mundo, colaborando com governos, com a iniciativa privada e com a 

sociedade civil. Presente no Brasil desde a década de 60, a atuação do PNUD no país tem tido como temas 

centrais o desenvolvimento de capacidades, ciência e tecnologia, a modernização do Estado e o fortalecimento 

de suas instituições, o combate à pobreza e à exclusão social, a conservação ambiental e uso sustentável de 

recursos naturais. Disponível em: <http://www.onu.org.br/onu-no-brasil/pnud>. Acesso em 10 ago. 2013. 

http://www.onu.org.br/onu-no-brasil/pnud/
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humano
40

, o que significa estar acima da média nacional, que possui um IDH de 0,730, 

caracterizando-a como médio desenvolvimento .  

A porcentagem da renda adequada por parcelas da população no ano 2000 mostra que 

a concentração de renda apresenta-se de forma intensa em todo o estado de Minas Gerais, 

apresentando altos índices. Naquele ano, os 20% mais ricos do estado detinham 65,7% da 

riqueza produzida, sendo que em Montes Claros esse percentual era de 66%. (INSTITUTO 

DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA, 2000). 

  

TABELA 2 – Porcentagem de Exclusão Social do Ano de 2000 na Cidade de 

Montes Claros- MG (%) 
 

Indicador de exclusão social e seus componentes - Montes Claros, 2000  

Índice de Pobreza                                                                                        0,534 

Índice de Juventude                                                                                    0,628 

Índice de Alfabetização                                                                               0,864 

Índice de Escolaridade                                                                                0,609 

Índice de Emprego Formal                                                                         0,169 

Índice de Violência                                                                                     0,991 

Índice de Desigualdade                                                                             0,143 

Índice de Exclusão Social (IES)                                                                         0,517 

Fonte: Pochmann, 2003  

 

Na Tabela 2 é possível visualizar indicadores que compõem o índice de exclusão 

social e complementam as informações acerca do IDH do ano 2000. Destaca-se o IES, que 

assim como o IDH varia de zero a um, sendo que os valores próximos de um são os mais 

positivos. Tais indicadores levam a crer que Montes Claros, no período verificado, reflete 

uma realidade social excludente e com fragilidades acentuadas no que tange aos aspectos 

econômicos dos seus habitantes. 

No ano de 2010, conforme o índice de Gini apresentou uma pequena melhora com 

relação ao ano 2000, marcando 0,530. Já o IES do mesmo ano indicou 0,5391, representando 

uma melhora quase irrisória. (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA, 2010). Segundo o PNUD (2004), além de promover o crescimento 

econômico e melhoria nos indicadores sociais, é necessário redistribuir a renda, permitindo 

                                                      

40
 Segundo os critérios do PNUD, o índice varia de 0 a 1 seguindo as seguintes faixas de classificação: muito 

alto, de 0,800 a 1,000; alto, de 0,700 a 0,799; médio, de 0,600 a 0,699; baixo, de 0,500 a 0,599; muito baixo, de 

0 a 0,499. 
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que a população carente tenha acesso à saúde, à educação e a outros serviços que visem à 

melhoria da sua qualidade de vida. 

Relacionando o contexto socioespacial vigente na atualidade, com o processo de 

construção histórica do espaço urbano de Montes Claros, destaca-se a década de 1970 como 

um marco. Nesse período a cidade passou por profundas transformações impulsionadas pelo 

desempenho da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), que iniciou 

os seus trabalhos na região no ano de 1963.  

A inserção de Montes Claros na chamada Área Mineira da SUDENE (também 

conhecida como Polígono Mineiro das Secas, no qual Montes Claros está inserida), provocou 

estímulos à expansão da indústria através de incentivos fiscais e de práticas que buscaram 

dinamizar a economia e trazer desenvolvimento regional. 

Embora antes desse período já existissem fábricas de produtos alimentares como 

manteiga e óleo vegetal, e, ainda, nos ramos têxtil, de vestuário e de mobiliários, foi na 

década de 1970 que esta atividade ganhou força e notoriedade.  

O processo de industrialização de Montes Claros (que se deu a partir do ano de 1965, 

impulsionado pelo capital mobilizado pela SUDENE), entretanto, contou com desafios como 

a falta de infraestrutura em termos de matéria-prima, de um mercado consumidor, energia, 

abastecimento, saneamento, abastecimento, enfim, o aparato necessário para subsidiar o 

volume de produção do setor industrial. 

No mesmo ano, a CEMIG e, posteriormente, a TELEMIG, implantadas através de 

recursos mobilizados pela SUDENE, avalizaram a distribuição de energia e o 

desenvolvimento dos meios de comunicação, questões relevantes para o desenvolvimento da 

indústria.  

Outro importante elemento consiste no transporte de cargas e de passageiros, que, 

prioritariamente, ficava a cargo do sistema ferroviário existente na região, mas teve a partir do 

ano de 1972 a BR-135, estrada que liga Montes Claros a Belo Horizonte (capital do estado de 

Minas gerais), como opção rodoviária após a sua pavimentação, facilitando o fluxo de 

mercadorias, serviços e pessoas. 

Grande parte das indústrias instaladas com capital angariado e incentivos fiscais da 

SUDENE foi implantada no Distrito Industrial, instalado estrategicamente entre eixos 

rodoviários da cidade, nas saídas para as cidades de Januária e Janaúba. As indústrias 

implantadas eram, em sua maioria, de médio e grande porte e se destinavam, principalmente, 

aos ramos têxtil, farmacêutico, produtos veterinários, produtos alimentícios, bebidas, 

estruturas metálicas, materiais de construção, óleos vegetais e produtos de origem pecuária. A 
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maioria utilizava tecnologia avançada, aparelhagem moderna, e destinava-se a um mercado 

consumidor externo à região norte mineira
41

. 

Apesar de o setor industrial ter surgido sob uma concepção industrial avançada e ter 

incitado a expansão e a melhoria da infraestrutura e dos serviços na cidade, não se 

desenvolveu como se esperava na época. Estima-se que 30% das indústrias implantadas em 

Montes Claros, com investimentos da SUDENE, faliram
42

 ou foram deslocados para outros 

centros industriais, após encerrar o prazo de carência (de 10 anos) de gozo de incentivos 

fiscais. Por esses motivos, atribui-se à cidade a característica de local onde a industrialização 

ocorreu de forma incompleta. 

Sendo assim, a proposta inicial de um desenvolvimento industrial que acarretaria 

vantagens para todos os setores sociais não foi efetivada, tendo em vista que as principais 

ações visavam o lucro das indústrias e não absorviam a mão-de-obra da região. Sob esse 

prisma, percebe-se que junto ao processo de desenvolvimento urbano, há um aumento dos 

problemas relativos às relações no espaço, considerando a atenção voltada para o crescimento 

econômico e para o desenvolvimento industrial. 

 

A industrialização recente do Município, baseada em unidades produtivas intensivas 

em capital e, portanto, pouco absorvedoras de mão-de-obra existente, proporciona a 

marginalização de um considerável contingente populacional do processo industrial, 

forçando para baixo o nível de salários. Ao mesmo tempo, o seu crescimento 

determina uma gradativa reversão da base econômica do Município, até então 

assentada na agropecuária. (PDMC, 1991, p. 09). 

 

A zona rural também sofreu mudanças em virtude do processo de industrialização da 

década de 1970. Segundo Oliveira et al. (2000), com o desenvolvimento das relações 

capitalistas e a mecanização no campo, ocorreram mudanças na estrutura produtiva que 

acarretaram no aumento de máquinas agrícolas, no avanço da agricultura irrigada, em 

investimentos na agroindústria e no uso de tecnologia e assistência técnica.  

Contudo, os pequenos agricultores não foram atingidos, gerando, de um lado, 

segmentos altamente tecnificados, e, de outro, baixa capitalização. A concentração de terras, 

                                                      

41
Seguem-se exemplos de indústrias que foram implantadas com o capital da SUDENE e que ainda estão em 

funcionamento na cidade: a Biobrás (atualmente chamada de Novo Nordisk), Valleé, Coteminas - Companhia de 

Tecidos Norte de Minas, a Matsulfur – Companhia de Materiais Sulfurosos, a fábrica de cimento do Grupo 

Lafarge, Têxtil Paculdino, Metalúrgica Norte de Minas, Fiação e Tecelagem Santa Helena, Cebractex - 

Companhia Central Brasileira de Acabamentos Têxteis, Minaspuma Nordeste, Nansen, dentre outras (Dados do 

escritório da SUDENE em Montes Claros/MG apud GOMES, 2007). 

42
Dados do escritório da SUDENE em Montes Claros/MG. 
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as secas periódicas, a irrigação, a construção de barragens, garimpo, reflorestamento sem 

critérios para produção de carvão, destinados a abastecer os polos siderúrgicos, também 

contribuíram para a miserabilidade no campo e para a expulsão de grande parte das famílias 

de suas terras. 

As principais implicações desse processo de industrialização foram a introdução do 

trabalho assalariado, que contribuiu para minimizar as relações com base no paternalismo, 

provocar o barateamento e a intensificação do trabalho, e criar novas necessidades de 

consumo (OLIVEIRA et al., 2000).  

A precária condição econômica e social no campo, assim como o desemprego, 

intensificaram o êxodo rural, que desembocou em um crescimento negativo da população e 

em um processo de urbanização desorganizado na região do Norte de Minas Gerais. Como 

consequência, houve um descompasso entre infraestrutura e serviços disponíveis para a 

crescente demanda, além disso, a indústria e os outros setores da economia não conseguiram 

absorver toda a mão de obra disponível, provocando um aumento das atividades informais e 

do desemprego na cidade. 

Sendo Montes Claros o principal ponto de convergência do fluxo migratório da região, 

que absorveu camponeses e migrantes do Norte e Noroeste de Minas e de parte do Sul da 

Bahia, Pereira e Soares (2003) analisam que fatores como a concentração fundiária, longos 

períodos de seca, transformações na estrutura produtiva, expansão industrial, o 

desenvolvimento de um complexo e diversificado setor de serviços e comércio, e a ausência 

de uma sistemática administração municipal, agravaram a situação da cidade. 

O aumento populacional fica explicitado na Tabela 3. 

 

TABELA 3 – Evolução Demográfica de Montes Claros de 1960 a 2010 

 

Ano 1960 1970 1980 1990 2000 2010 

População Urbana 43.097 85.154 155.313 227.295 289.183 344.427 

População Rural 62.855 31.332 21.995 22.270 17.764 17.488 

População Total (hab.) 105.982 116.486 177.308 249.565 306.947 361.915 

Grau de Urbanização (%) 40,66 73,1 87,6 91,08 94,21 95,2 

Densidade Demográfica 

(hab./km2) 

29,59 32,52 49,5 69,67 85,69 101,41 

Fonte: IBGE, Censos Demográficos, 2010  

 

O grau de urbanização do município passou de 40,66%, em 1960, para 73,1%, em 

1970, para 87,6 na década de 1980. Na década de 1990, o crescimento populacional foi de 
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2,30% ao ano, em 2000, esse valor foi de 94,21%, até chegar ao ano 2010 com 95,2% de 

urbanização. 

A Tabela 3 mostra que a população de Montes Claros tornou-se predominantemente 

urbana em meados da década de 1970. Segundo Santos (1993), os anos 1960 marcam um 

ponto de inflexão agrário-urbana no Brasil, já para a região do Norte de Minas, como um 

todo, apenas a partir da década de 1990 é que o grau de urbanização ultrapassa os 50,0 %. Nos 

últimos trinta anos, o grau de urbanização da região evoluiu de 27,6% em 1970 para 53,97% 

em 1990, e atingiu 65,37% em 2000. (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA, 2000). 

Não obstante, Pereira e Soares (2003) afirmam que uma análise sobre a urbanização 

das cidades norte mineiras não deve se ater somente a indicadores numéricos ou a 

diferenciação rural-urbana, mas também aspectos como a intensidade da concentração urbana, 

os tipos de relações que as cidades estabelecem entre si, as atividades econômicas da 

população, o estágio de desenvolvimento tecnológico e os hábitos de vida, tendo em vista a 

transposição de estilos de vida do ambiente rural que se justapuseram ao urbano e que, 

certamente, impactaram no modo como a cidade se desenvolveu. 

Complementarmente, considerando a complexidade cultural e populacional do Norte 

de Minas, Lessa (2007) pondera que, enquanto fronteira, essa região incide em um lócus de 

miscigenação de experiências culturais, sendo este resultado da união da identidade mineira 

com a norte mineira em um mesmo espaço social. Significa dizer que Montes Claros reuniu 

características socioeconômicas e culturais que colaboram para o estabelecimento de um 

modo de vida repleto de diversidades e de identidades contrastantes. 

Observa-se que o processo de industrialização e de urbanização de Montes Claros, 

estimulados pelos investimentos intermediados pela SUDENE, provocou metamorfoses de 

ordem econômica, produtiva e espacial na cidade, sendo que a sua consolidação como um 

polo industrializado, ainda que de forma incompleta, diversificou as suas atividades 

econômicas. Portanto, a década de 1970 representou um período de transição da cidade 

agrário-mercantil para a cidade urbano-industrial. 

Inegavelmente, o processo de ocupação de Montes Claros não ocorreu de forma 

uniforme, o que originou áreas caracterizadas como vazios urbanos, contrastando com áreas 

de aglomerados. Assim, a distribuição espacial da população está diretamente relacionada à 

condição social dos moradores, gerando desigualdade econômica na cidade.  
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MAPA 1 – Malha Urbana de Montes Claros no ano de 2000 

 
Fonte: França, 2007  

 

Junto ao aumento populacional ocorre a expansão da cidade e de suas áreas 

periféricas, que crescem a partir da formação de novos loteamentos, e que, aliada a agentes 

como o Estado e os investimentos privados, contribuíram para o delineamento de uma nova 

configuração espacial. Tal expansão foi assinalada por ter acontecido de forma precária e pela 

isenção de infraestrutura necessária para receber tamanho fluxo populacional. 
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Além disso, as características mencionadas ocasionaram a diversidade na ocupação do 

solo, sendo que a maior parte dos espaços foram ocupados por uma população de renda baixa. 

O valor do solo urbano faz com que essas pessoas se adensem nas áreas que são carentes de 

infraestrutura. 

A especulação imobiliária foi outro elemento que exerceu influência na dinâmica da 

expansão urbana em Montes Claros, pois propiciou o desenvolvimento de uma periferia com 

o tecido urbano fragmentado, com grandes vazios urbanos, mas com um custo ainda baixo. 

Através do Mapa acima, é possível visualizar a malha urbana de Montes Claros e sua 

expansão no período de 1970 a 2000.  

Conforme o Mapa 1, fica perceptível como Montes Claros se transformou no período 

analisado. Pode-se observar que a região oeste de Montes Claros, que se caracteriza por ser 

uma área nobre e de boa infraestrutura, foi a que menos sofreu mudanças desde sua ocupação. 

A referida região era ocupada, substancialmente, por fazendeiros, engenheiros, médicos, ou 

seja, um segmento social de considerável poder aquisitivo (LEITE, 2003). 

A periferia da região oeste de Montes Claros é delimitada por acidentes geográficos, 

como a Serra do Mel, que impede sua expansão além do estágio já atingido, como mostrado 

no Mapa 1. Entretanto, há espaço para adensamentos. Nesta área da cidade se desenvolveu a 

habitação de pessoas de alta renda, a exemplo do bairro Ibituruna. 

A região norte de Montes Claros foi a que mais sofreu modificações no processo de 

expansão urbana, devido ao fato de ter acolhido o Distrito Industrial, sendo este produto da 

industrialização pós-década de 1970, atraindo um considerável número de imigrantes, em 

geral, com baixo poder aquisitivo e que se fixaram em habitações precárias e irregulares, 

próximas à região industrial.  

A região sul de Montes Claros apresentava uma expansão pouco significante até os 

anos 1970. Entretanto, Leite (2003) considera que no final da referida década e início dos 

anos 1980, a região passou por um processo de crescimento que se deu por sua localização 

geográfica. Nesse sentido, a construção de três rodovias federais no município, sendo uma 

delas, a BR-135 que ao sul liga Montes Claros à capital do estado, Belo Horizonte, e ao norte 

com a cidade de Correntina – BA, influenciou o crescimento da região. 

Além da BR-135, foram construídas, a BR-365 que liga a cidade a Uberlândia – MG, e 

a BR-251, que liga a rodovia Rio-Bahia (BR-116). O fato de duas dessas rodovias estarem 

localizadas próximas a algumas das principais saídas da cidade faz com que Montes Claros 

seja uma via de fácil acesso a várias cidades e lugarejos vizinhos, o que propiciou a atração de 
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moradores de outras localidades e de municípios adjacentes. Notadamente, Montes Claros se 

destaca como um dos maiores entroncamentos rodoviários do país.  

Tais fatores viabilizaram, ainda, a atração de investimentos, redes de comércio e 

serviços, intensificando, assim, o seu crescimento e adensamento. Tendo o seu surto 

migratório na década de 1970 direcionado, inicialmente, para as regiões sul e norte de Montes 

Claros, a região leste apresentou uma tímida expansão. Todavia, nos últimos anos o seu 

crescimento tem se intensificado, tendo em vista a sua proximidade de avenidas e rodovias 

como a Avenida Deputado Plínio Ribeiro, e a BR-135.  

Salienta-se que o desenvolvimento das regiões de Montes Claros apresenta 

discrepâncias em sua ocupação, que estão relacionadas ao seu contexto histórico e econômico. 

Fato que também se expressa nas antigas áreas ruralizadas, que ganharam novas identidades 

advindas do modo de vida urbano e das adaptações assumidas em favor dos interesses 

capitalistas.  

Na construção do espaço urbano de Montes Claros é possível identificar um processo 

em que as relações do campo e da cidade prevaleceram, o que não possibilitou a constituição 

de uma rede urbana
43

 articulada, mas sim polarizada, devido à concentração das funções 

urbanas e comerciais em sua região.  

Assim, as relações existentes entre o campo e a cidade sofreram forte impacto político, 

social e econômico, com a tendência das cidades de se destacarem diante dos novos processos 

econômicos, por se tornarem a sede dos aparelhos burocráticos e comerciais. Ressalta-se que 

a concentração industrial junto ao aumento do fluxo migratório foram elementos 

fundamentais para o estabelecimento da configuração e da produção socioespacial existente  

nos anos 2000 na cidade de Montes Claros, além de determinar o seu papel na conjuntura 

regional, destacado este pelo atendimento de demandas dos habitantes das demais localidades 

do Norte de Minas Gerais, que carecem de melhores condições nas áreas da saúde, comércio e 

educação. 

No entanto, Montes Claros se apresenta regionalmente com problemas urbanos – 

ligados ao próprio desenvolvimento da cidade – que surgiram e se intensificam no decorrer 

desse processo. Na medida em que a cidade aparece como “centro de coleta e distribuição da 

produção regional e de atração de população e de capitais” (MONTES CLAROS, 1980, p. 

                                                      

43
 Milton Santos (2003) postula que a melhor definição de uma rede agrega a valorização pela ação humana do 

caráter material de uma dada realidade com os aspectos sociais e políticos que envolvem, evidenciando os 

sistemas criados pelo homem. 
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01), cria-se um processo desordenado de deslocamento de um contingente populacional, “uma 

vez que esta se tornou desaparelhada para receber o crescente fluxo migratório e de produção” 

(MONTES CLAROS, 1980, p. 01).  

Diante disso, Montes Claros se torna a única cidade na região que abarca uma maior 

complexidade de serviços podendo, ainda que com limitações, oferecê-los aos “centros 

emergentes e as pequenas cidades que fazem parte da rede urbana regional.” (LEITE e 

PEREIRA, 2008, p. 24). 

Considerando-se o aparato legal e administrativo que subsidia as ações e os 

mecanismos de controle do espaço urbano de Montes Claros, fica evidente que alguns desses 

instrumentos têm sido utilizados para gerir o desenvolvimento da cidade em favor de 

demandas específicas, que tendem a privilegiar grupos e interesses em detrimento da 

coletividade. 

 

3.2 Instrumentos de gestão e controle do solo urbano de Montes Claros / MG 

 

Herança da urbanização brasileira, a reestruturação do espaço urbano passa a ser 

determinada pelo processo de mudança estrutural que ocorreu a partir da década de 1970, e 

que repercutiu em uma padronização ocidental guiada pela adequação do Brasil ao modelo 

industrializado, caracterizando o processo de modernização urbana do país. A reforma urbana 

– entendida como o conjunto de intervenções realizadas no tecido urbano existente, 

transformando sua malha, introduzindo melhorias, sobretudo na infraestrutura, e delineando 

um novo modelo ideológico e cultural – também determinou a referida reestruturação 

(PINHEIRO, 2002).  

Este movimento modificador da realidade socioespacial no Brasil ratifica a ideia de 

que o espaço não se separa das relações que nele e dele se constituem. Esta realidade pôde ser 

observada na cidade de Montes Claros, quando a partir das décadas de 1970 e 1980 verificou-

se um crescimento significativo da sua malha urbana com a implantação de novos 

loteamentos, resultado do aumento significativo do fluxo migratório em direção ao distrito 

sede do município, e do seu acelerado processo de urbanização, conforme já mencionado no 

tópico anterior. 

A ausência de grandes obstáculos físicos e a facilidade de implantação de novos 

loteamentos, devido a uma legislação flexível, foram fatores que contribuíram para a célere 

expansão da malha urbana, que não foi ocupada ou adensada na mesma proporção. Em 

consequência disso, surgiram vazios urbanos e lotes vagos em algumas áreas.  
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De acordo com informações do Plano de Desenvolvimento Local Integrado (PDLI) do 

ano de 1977, Montes Claros se estruturou sem uma atuação significativa do poder público 

enquanto planejador do solo urbano.  

A ausência de uma política sistematizada de planejamento urbano consentiu com um 

desenvolvimento induzido por interesses de forças políticas que atuavam na cidade, 

principalmente pelos loteadores privados
44

. Os loteamentos, inicialmente constituídos sem 

critérios de controle por parte da Administração Pública, cooperaram para que a cidade se 

estruturasse de forma desordenada, com repercussões negativas para o seu sistema viário. 

Desse modo, a cidade cresceu sem atender às necessidades estruturais e sem planejamento 

futuro, de forma a vislumbrar o aumento das já crescentes demandas populacionais, e, por 

consequência, das demandas sociais.  

Durante esse processo, destacou-se o surgimento de outras problemáticas urbanas, tais 

como a segregação socioespacial e o processo de periferização, características presentes na 

realidade da grande maioria das grandes e médias cidades brasileiras, que foram incorporadas 

ao processo de expansão urbana de Montes Claros.  

Segundo Pereira e Almeida (2004), após a década de 1970, verificou-se em Montes 

Claros um crescimento urbano em um padrão urbanístico disperso, mas com alto grau de 

concentração espacial dos equipamentos e da infraestrutura nos bairros de alta renda. 

Gomes (2007) afirma que os bairros localizados nas regiões oeste e sudoeste de 

Montes Claros possuem, em geral, boa infraestrutura, ruas largas, sistema viário bem 

articulado, facilidade de acesso e são mais arborizados. Como exemplo tem-se o bairro Jardim 

São Luís, considerado “nobre”, que é localizado na zona oeste da cidade, teve a sua ocupação 

iniciada na década de 1950, e desde o momento da sua implantação, acolheu a população de 

alta renda da cidade
45

. 

Ao financiar a infraestrutura dessa região, e, por isso, promover a sua ocupação, o 

poder público estimulou o mercado imobiliário nessa área da cidade, situação que majorou o 

valor dos terrenos da extensão e fez com que a população que ali residia se tornasse 

predominantemente de alto poder aquisitivo.  

Sobre a valoração atribuída aos espaços urbanos, Lefebvre (2001, p. 6) afirma que: 

                                                      

44
 São os donos das glebas que eram antigas fazendas. 

45
 Sobre o bairro Jardim São Luís, observa-se atualmente sua transformação de bairro residencial, originalmente, 

para bairro comercial, com deslocamento das elites para os condomínios fechados. 
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a cidade e a realidade urbana dependem do valor de uso. O valor de troca e a 

generalização da mercadoria pela industrialização tendem a destruir, ao subordiná-

las a si, a cidade e a realidade urbana, refúgios do valor de uso, embriões de uma 

virtual predominância e de uma valorização do uso. 

 

Nesse sentido, observa-se que a expansão industrial e dos mercados promoveu uma 

mercantilização dos espaços da cidade, que deixou resquícios dessa natureza na atuação do 

mercado imobiliário. Esse ganha destaque por ser um poderoso disseminador da cultura de 

comercialização do solo, agregando valor ao terreno ou à edificação, cujo preço varia em 

função da sua localização na cidade.  

Assim sendo, as pessoas só poderão usufruir ou habitar o espaço que possam adquirir, 

de uma forma ou de outra, o que ratifica o solo urbano como um mecanismo de controle e 

dominação. O mercado imobiliário adquire, ainda, status de produtor e reprodutor do espaço 

urbano, tendo em vista a sua capacidade de modificar áreas, transformar paisagens e ocupar 

regiões. 

Nesse caso, a população que possui alto poder aquisitivo tem a possibilidade de 

escolher onde quer viver, residir, trabalhar, circular e se divertir. Ao passo que a população de 

baixa renda fica restrita aos espaços periféricos, que são menos valorizados pelo mercado 

imobiliário e que carregam o estigma da exclusão imbuído na sua falta de infraestrutura, más 

condições de transporte e acesso, maior distanciamento das áreas centrais, e, sobretudo, em 

uma fraca atuação do Estado – situação esta que é visível em Montes Claros. 

Lago (2000) chama de segregação voluntária a situação referente às classes de alta 

renda, e de segregação involuntária no se refere às populações de baixa renda, que se vêm 

obrigadas a morar em determinados espaços da cidade, não tendo, na maioria dos casos, 

oportunidades de escolha. A partir dos anos 2000, surgiram condomínios fechados localizados 

no bairro Ibituruna, como Portal das Acácias, Portal das Aroeiras e Portal da Serra. A segunda 

pode ser ilustrada pelo bairro Cidade Industrial, na região norte da cidade. 

Compreende-se que as formatações que a realidade social delineia através das 

diretrizes e dos códigos urbanos. São instrumentos urbanísticos responsáveis pela construção 

do espaço urbano e pela reprodução dos interesses das políticas econômicas que o estruturam. 

Portanto, são apresentadas como fatores que revelam à composição do urbano, as relações 

políticas, econômicas e sociais que se desenvolvem no núcleo dos territórios, definidos como 

conjunto concreto dos modos de produção e suas articulações.  
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Ao discutir sobre a tendência tácita da política urbana de reproduzir-se de acordo com 

os diversos interesses disputados no domínio das relações territoriais, Castells (1983) torna 

mais concreto os argumentos sobre o espaço urbano.  

Segundo o autor, a composição das especificações o político, a política e o urbano 

conduzem à estruturação espacial e social das relações urbanas. O primeiro concebe sobre a 

instância de onde as intervenções dos diversos interesses são debatidas. A segunda relaciona-

se à construção de um sistema de relações de poder, que podem ser verificados na reprodução 

das leis, onde o Estado, em todas as suas instâncias de poder, legitima os interesses em 

questão, revelando como essa relação de influência e dominação orienta o urbano.  

No caso das cidades brasileiras, assim como no caso de Montes Claros, o conteúdo 

social da realidade reflete um modo de atuação sobre o espaço que define a unidade urbana. 

Esta definição está relacionada ao espaço abalizado por uma acentuada intervenção do Estado 

nas localidades, nas quais é revelada de forma decisiva, uma reprodução específica do urbano. 

O conteúdo econômico que orienta o processo de desenvolvimento dos modos urbanos revela 

a hegemonia dos interesses da política econômica local.  

Atendo-se ao fator de atuação do Estado na operacionalização dos mecanismos de 

controle do solo urbano, observa-se que há uma necessidade em compreender o papel do 

poder local na implementação de políticas urbanas, já que este enfrenta dificuldades para 

instituir uma descentralização política cunhada na participação popular, na ausência de uma 

cultura do ato de planejar e de fazer gestão. Há que destacar, ainda, as limitações encontradas 

no cotidiano burocrático da Administração municipal, que encontram na política cunhada em 

ações partidárias (em geral pautada pelos interesses eleitorais dos representantes dos partidos 

majoritários nos poderes legislativo e executivo) consideráveis entraves. 

A partir da regulamentação do capítulo da política urbana do Brasil, através da Lei nº 

10.257 / 2001, reconhecidamente Estatuto da Cidade, foram fixados alguns instrumentos 

político-administrativos como ferramentas de estímulo ao desenvolvimento urbano. São eles: 

parcelamento, edificação ou utilização compulsórios; IPTU progressivo no tempo; consórcio 

imobiliário; desapropriação com pagamentos em títulos; outorga onerosa do direito de 

construir / direito de superfície. Os referidos instrumentos abarcam a transferência do direito 

de construir, operações urbanas consorciadas e direito de perempção (LEITE; PEREIRA, 

2008). 
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Leite e Pereira (2008) citam também os instrumentos de regularização fundiária, que 

são: zonas especiais de interesse social (ZEIS)
46

; usucapião especial de imóvel urbano; 

concessão de uso especial para fins de moradia; e concessão de direito real de uso. Os 

referidos autores mencionam os instrumentos de democratização da gestão: órgão colegiado 

de política urbana; obrigatoriedade de realização de audiências, debates e consultas públicas; 

e estudo de impacto de vizinhança. 

Estes instrumentos caracterizaram a delegação de autonomia para que o poder 

municipal pudesse operacionalizar as políticas urbanas locais, bem como uma tentativa de 

sistematizar o planejamento e a gestão da cidade, estabelecendo um modo organizacional de 

etapas a serem cumpridas. 

No caso de Montes Claros, instrumentos de planejamento como o Plano Diretor; o 

Código Tributário; o Plano Plurianual; a Lei Orgânica; a Lei de Uso e Ocupação do Solo; a 

Lei de Perímetro Urbano; o Código de Posturas; Legislação sobre Áreas de Interesse Social; o 

Código de Vigilância Sanitária; o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) Progressivo; a 

Lei de Zoneamento e Operações Não possui Lei de Solo Criado; Operação Interligada e 

Transferência de Potencial Construtivo (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA, 2001 apud LEITE; PEREIRA, 2008). 

Os instrumentos de gestão usados em Montes Claros são: a lei de Orçamento Anual; a 

Lei de Diretrizes Orçamentárias; o Plano Plurianual de Investimentos; o Plano de Governo; a 

lei Orgânica Municipal; e os conselhos municipais (INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2001 apud LEITE; PEREIRA, 2008). 

Destaca-se aqui a função do Plano Diretor (cuja primeira edição encontra-se em vigor 

até 2013) que foi aprovado em agosto de 2001, com base no Plano Diretor de Belo Horizonte. 

O referido Plano foi elaborado para cumprir as exigências da Legislação Federal, após a 

aprovação do Estatuto da Cidade, e não foi acompanhado de um diagnóstico atual sobre a 

cidade, assim como não houve consulta e participação da população na sua elaboração. O 

Plano Diretor do ano de 2001, não respondeu às demandas conflitantes da realidade 

socioespacial do município, como deveria ser o Plano Diretor Participativo exigido pelo 

Estatuto da Cidade.  

                                                      

46
As ZEIS representam o reconhecimento da diversidade de ocupações existente na cidade e a possibilidade de 

construção de uma legalidade dos assentamentos, tanto na qualificação e regularização das áreas ilegais, quanto 

na democratização do acesso à cidade provida de infraestrutura, regulando a ação do mercado imobiliário. As 

ZEIS devem ser regulamentadas em legislação municipal. 
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Para elaborar as estratégias de desenvolvimento de Montes Claros, o Plano Diretor 

partiu das seguintes características, problemas e potenciais do município: o papel de Montes 

Claros como centro político-administrativo regional e núcleo de comércio e de serviços 

modernos; base econômica industrial expressiva; sistema viário e de transporte coletivo 

radioconcêntrico, que compromete a fluidez do trânsito; alta concentração demográfica em 

favelas, áreas de risco ou em assentamentos não regularizados e desprovidos de infraestrutura 

e de saneamento básico; redução dos padrões de qualidade ambiental e ocupação inadequada 

de áreas verdes; valor cultural do centro histórico, constituído pela área próxima da Igreja 

Matriz; e da existência de centralidades (ou subcentros) na cidade. 

Com base nestas questões, o poder público, através do Plano Diretor, propôs diretrizes 

que dizem respeito aos objetivos estratégicos e à política de desenvolvimento econômico do 

município de Montes Claros
47

. Algumas das questões de que tratam tais diretrizes são: 

 

 a) Consolidar o município como polo regional de aglomeração de serviços, 

mediante o estabelecimento de condições para o estreitamento das relações entre as 

fontes de conhecimento científico, as de informação e as de capacitação tecnológica; 

e entre as empresas de serviços especializados e os clientes, fornecedores e 

segmentos do mercado de mão de obra qualificada; 

b) Criar condições para instalação de indústrias leves de alta tecnologia na cidade; 

c) Promover o agronegócio na região, visando a especialização industrial dos setores 

tradicionais, 

d) Integrar o setor industrial de Montes Claros às áreas industriais dos municípios 

vizinhos; 

e) Promover a expansão e melhoria das ligações viárias, de modo a estruturar o 

desenvolvimento econômico do município e integrá-lo aos municípios vizinhos; 

f) Promover a instalação de centros de convenções, feiras e incubadoras de 

empresas, próximo aos centros de pesquisa e universidades; 

g) Incentivar as atividades de turismo e integrar os municípios que fazem parte do 

circuito das águas, circuito espeleológico e turismo ecológico; 

h) Promover o desenvolvimento de serviços de tecnologia de ponta na região; 

i) Definir áreas na região com potencial para aglomerar atividades econômicas que 

visem à exportação; 

j) Estudar a viabilidade de implantação de polos tecnológicos e serviços em áreas 

estratégicas quanto à articulação com rodovias estaduais e federais; 

k) Estimular a criação e consolidação de centralidades na cidade que funcionem 

como polos de atividades econômicas e sócio-educativas. 

 

As propostas de integração regional do Norte de Minas, previstas no Plano Diretor em 

vigor, não foram amadurecidas pelas Administrações municipais e não se efetivaram em 

projetos ou planos, sendo marcadas por reforçar a importância do papel de Montes Claros 

como polo regional, e como impulsionadoras do desenvolvimento regional. 

                                                      

47
As diretrizes estão previstas no artigo 7º do capítulo II e artigo 9º do capítulo III da Lei do Plano Diretor de 

Montes Claros, aprovada em 2001, que está em vigor. Lei disponível no site <www.montesclaros.mg.gov.br>. 
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Contudo, deve-se considerar que, mais do que ter planos de ação consistentes para o 

contexto urbano, é necessário que os mesmos sejam aplicáveis e eficientes. Conforme 

afirmam Leite e Pereira (2008, p. 123), “pode-se concluir que não é por falta de planos ou 

pela má qualidade dos mesmos que a cidade apresenta problemas graves. Na verdade, o que 

falta é a prática do planejamento enquanto processo, para não haver um distanciamento entre 

o plano e a realidade vivenciada (...)”.   

Em suma, para que se delineiem os mecanismos de controle do espaço urbano de 

Montes Claros, é preciso que se faça uma análise dos seus instrumentos de controle do 

território, levando em conta os sujeitos sociais envolvidos (poder público municipal, classes 

sociais etc.) e o aparato legal que ampara tais ações.  

 

3.3 A ocupação do solo urbano de Montes Claros  

 

Ao estudar a dinâmica espacial da cidade de Montes Claros através do mapeamento do 

solo urbano, sob a perspectiva de que mudanças nas formas de usá-lo indicam transformações 

no sistema urbano local em função de processos recentes, Leite (2011) mostra que dos 101 

km² da área urbana da cidade, 59,8 km² encontram-se ocupados, o que representa um 

percentual de 59,3% do perímetro urbano, enquanto 41,2 km² não estão ocupados, 

correspondendo a 41,7% da área urbana. 

Leite (2011) ressalta que a extensão não ocupada acrescenta terrenos que não podem 

sofrer ocupação humana, já que possui impedimentos naturais e legais, como os lagos, os 

parques e as áreas de preservação. Tal aspecto é relevante, pois os dados revelados podem 

expressar a ideia de que a área não ocupada representa o potencial de solo a ser tomado 

futuramente, contudo, isso não procede.  

Leite (2011, p. 164) constata como se dá a ocupação da área norte de Montes Claros: 

 

A área norte da cidade aparece como maior percentual de área não ocupada, isso 

é uma consequência do baixo interesse imobiliário dessa região da cidade. O poder 

público municipal usa esta área para implantar conjunto habitacional popular, e isso 

se torna um empecilho na atração populacional. Uma medida adotada pela Prefeitura 

Municipal para atrair maiores investimentos para a região norte da cidade foi a 

cessão de terrenos para implantação de instituições públicas.  
 

Para ilustrar as informações sobre a ocupação do espaço urbano de Montes Claros, 

segue-se o Mapa 2. 
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MAPA 2 – Uso do solo urbano de Montes Claros no Ano de 2005 

 

 
    Fonte: Leite, 2011 

 

A respeito da região sul da cidade, Leite (2011) afirma que não ocorreu o mesmo, já 

que a área possui fatores que colaboram para a valorização imobiliária como shopping center, 

faculdades e parques urbanos. Assim “(...) a região sul apresenta alto grau de ocupação. Os 

fatores responsáveis por essa situação podem ser explicados pela concentração de 

investimentos públicos e privados nessa área” (LEITE, 2011, p. 164). 

Leite (2011) observa, ainda, que o uso do solo de Montes Claros pode ser 

compreendido a partir das categorias residencial, comércio / serviços e industrial, conforme 

divisão apresentada no Mapa 3. 

Observa-se no Mapa 3 que o setor de comércio e serviços se localiza na área central da 

cidade e vai se expandindo para as regiões periféricas através das principais vias de 

circulação. Percebe-se, também, a formação de subcentros comerciais e áreas de serviços no 

decorrer das vias de circulação.  
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MAPA 3 - Setores de uso do solo urbano de Montes Claros no Ano de 2005 

 

 
  Fonte: Leite, 2011 

 

É possível visualizar, no Mapa 4, o uso do solo a partir da variável renda, que viabiliza 

o estabelecimento de uma análise da ocupação do mesmo, considerando a sua sistemática 

econômica atrelada às questões sociais (LEITE, 2011). 

De acordo com o Mapa 4, a divisão das classes de renda mostra-se setorizada, 

sobretudo as de alta renda que se concentram na região centro-oeste da cidade. Esse fenômeno 

é explicado pelo processo de expansão da cidade, conforme abordagem feita no tópico 3.2 

desse capítulo. 
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MAPA 4 – Uso residencial por classes de renda no Ano de 2005 

 

 
Fonte: Leite, 2011 

 

Uma exceção à concentração das classes de alta renda da região centro-oeste, são 

duas áreas que se encontram avulsas na região nordeste da cidade, onde se localizam os 

bairros Jaraguá e Guarujá. Tais loteamentos surgiram por uma tentativa de cunhar novas 

oportunidades de moradia para a população de renda elevada, e se destacam por possuírem 

ruas com alamedas, sendo os únicos a usar esse padrão em Montes Claros (LEITE, 2011). 

Destaca-se, também, no Mapa 4, o fato da população de classe média estar 

concentrada nos arredores da área central da cidade, bem como na parte sudoeste, próximos 

aos setores de alta renda. 

Segundo Leite (2011), a população de baixa renda distribui-se em uma área de 28,7 

km² na cidade, o que equivale a 68,5% do espaço de uso residencial, nas regiões leste, norte e 

sul, já sinalizadas como regiões periféricas no tópico 3.1 desse capítulo. 
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Sobre a distribuição da população de baixa renda em Montes Claros, Leite (2011, p. 

179) afirma que: 

 

O padrão de distribuição da população de menor poder aquisitivo pela periferia se 

enquadra no modelo predominante nas cidades médias. Usando alguns estudos em 

cidades médias que mostram a distribuição da população por faixa de renda, 

encontra-se uma semelhança na disposição espacial da população de renda baixa 

localizada na periferia sem infraestrutura. 

 

É notória a percepção de que o espaço urbano de Montes Claros possui um modelo de 

distribuição de áreas fragmentado, e, mais do que isso, um modelo que historicamente se 

prestou à valorização do capital, de forma que as políticas públicas se direcionaram para as 

áreas de interesse dos detentores desse capital. Como resultado de um processo de ruptura 

com as premissas fundamentais de igualdade e justiça social, que deveriam se fazer presentes 

no espaço urbano, cria-se um ambiente propício à segregação socioespacial, assim como para 

o agravamento das desigualdades socioeconômicas. 

Tal realidade, presente em Montes Claros, traz à baila uma proposital “inoperância" do 

poder público municipal diante da gestão pública do seu território, assim como evidencia a 

sua ausência, ou ainda, a sua omissão perante os critérios de deliberação das áreas 

institucionais e do planejamento da cidade. Proposital porque explicita uma relação exitosa 

entre poder público e demandas privadas, ou seja, se por um lado a falta de critérios na gestão 

do solo urbano representa o desdém às demandas coletivas, por outro, denota a eficiência 

político-administrativa ante os interesses dos segmentos sociais.   

 

3.4 Critérios de concessão de áreas de domínio público: uma análise a partir dos 

projetos de lei aprovados entre os anos de 2000 a 2010 em Montes Claros / MG        

 

No que se refere à análise dos critérios adotados em Montes Claros para a concessão 

de áreas de domínio público, a pesquisa centrou-se nas decisões políticas tomadas 

formalmente pelas autoridades públicas, atendendo às demandas de segmentos sociais. Para 

que fosse possível mensurar a perda desses espaços, adotou-se como instrumento os projetos 

de lei municipais aprovados entre os anos 2000 a 2010, na Câmara de Vereadores.  

O recorte temporal justifica-se por apresentar a possibilidade de analisar três 

administrações municipais diferentes, de forma a viabilizar uma observação do fenômeno 

estudado que se ampare nas tendências seguidas pelas mesmas ao longo do tempo, não 
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entrando no mérito da personalização das gestões públicas, sendo que tais tendências se 

ancoram em pontos de vista e em um modelo de gestão construídos no decorrer da história. 

A partir do argumento de que a administração pública municipal possui um amplo 

fluxo de projetos de lei sendo tramitados todos os anos, considera-se, ainda, que a delimitação 

de dez anos, seria inviável em um recorte temporal maior, pois não haveria tempo hábil para a 

execução das análises. Caso fosse determinada uma demarcação de tempo menor, não haveria 

a representatividade necessária para se avaliar tendências, além de se fragilizar a metodologia. 

Inicialmente, foi feito um levantamento documental nos arquivos da Câmara 

Municipal de Montes Claros, local que abriga as leis e projetos de lei do município, onde 

foram selecionados os documentos enquadrados na seção de imóveis públicos, ou seja, 

aqueles que pertencem à categoria de bens públicos, que são todos aqueles que pertencem às 

pessoas jurídicas de Direito Público, ou seja, União, Distrito Federal, Municípios, Autarquias 

e Fundações Públicas. 

Foram coletados 147 projetos de lei aprovados dentro do marco temporal de 2000 a 

2010, que dispõem acerca de 282 áreas públicas de Montes Claros, os quais dispunham sobre 

282 terrenos, sendo 27 no ano 2000; 15 em 2001; 26 em 2002; 11 em 2003; 40 em 2004; 21 

em 2005; 16 em 2006; 45 em 2007; 42 em 2008; 14 em 2009; e 25 em 2010.Esse quantitativo 

foi categorizado em função da natureza do procedimento executado.  

Realizou-se uma análise documental dos 147 projetos de lei de imóveis públicos que 

foram identificados assinalando a sua entidade doadora, entidade receptora, a localização e o 

tamanho da área, assim como a finalidade para a qual foi direcionado o (s) terreno (s).Os 

referidos dados foram organizados e explicitados na tabela localizada no Apêndice I do 

trabalho. 

Justifica-se que a escolha dos projetos de lei, que serviram de fonte secundária para o 

estudo, adveio da intenção de utilizá-los como instrumento de mensuração da perda de 

espaços públicos na cidade no período analisado, já que através desta ferramenta jurídico-

administrativa são executadas as concessões de áreas públicas, e, assim, a transmutação da 

qualificação institucional das mesmas.  

Como método, utilizou-se da análise de conteúdo por se tratar de um instrumento 

relevante no estudo dos processos de construção social, conforme afirmam Berger e 

Luckmann (1987, p. 11) quando salientam que “a realidade é construída socialmente e que a 

sociologia do conhecimento deve analisar o processo em que este fato ocorre”.  

Para Bardin (2009), a análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de estudo das 

comunicações que utilizam procedimentos sistemáticos, e tem objetivos descritivos na leitura 

http://www.infoescola.com/direito/bens-publicos/
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dos conteúdos textuais. Como se trata de uma busca por perceber o fenômeno urbano de 

forma organizada, os procedimentos subsidiados por essa técnica metodológica permitem a 

construção de uma lógica de raciocínio. Priorizou-se, portanto, desenvolver uma análise 

descritiva e interpretativa dos conteúdos presentes nos projetos de lei. 

Nesse estudo, destaca-se que a questão do parcelamento do solo urbano tem papel 

central e fundamental, enquanto procedimento de adaptação jurídica imobiliária sob o qual a 

Administração Municipal está submetida e deve utilizá-lo para promover a fragmentação do 

solo em áreas autônomas direcionadas à edificação e reconfiguração urbanística. 

Com o intuito de tentar impedir o crescimento desordenado das cidades e regularizar o 

uso desse ambiente, conforme explicitado no capítulo 1 deste trabalho, foi promulgada a Lei 

nº 6.766/1979 (BRASIL, 1979), que estipulou normas para o parcelamento do solo urbano; 

esse poderá ser parcelado mediante o seu desmembramento ou loteamento. 

A saber, conforme o § 2º, art. 2º, Lei 6.766/79, o desmembramento pode subdividir a 

gleba em lotes, entretanto, aproveitando o sistema viário existente, sem abertura, alteração ou 

prolongamento de novas vias e logradouros. (BRASIL, 1979). 

Já o loteamento, conforme o § 1º do art. 2º da Lei 6.766/79: 

 

(...) considera-se loteamento a subdivisão de gleba em lotes destinados a edificação, 

com abertura de novas vias de circulação, de logradouros públicos ou 

prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes. (BRASIL, 1979). 

 

 

Originariamente, a lei busca proteger áreas atraentes para o mercado imobiliário. 

Sobre tais áreas, supõe-se que, se estão sob tutela da administração municipal, essa deve zelar 

por sua destinação e conservação, primando, inclusive, pela função social da cidade, que se 

baseia no princípio de que “a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às 

exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor”, conforme o art. 

182, §2º (BRASIL, 1988). 

Estando o ente público municipal sob orientação dessas normas que o habilitam à 

defesa, à preservação e à manutenção de espaços livres de uso público, vincula-se a ele a 

responsabilidade no cumprimento da função social da cidade, de modo a assegurar a 

existência desses ambientes, inclusive de espaços que sirvam ao lazer urbano como áreas 

verdes, praças e parques, conservação de vias públicas, e, de outras áreas de uso comum que 

proporcionam à população condições para uma melhor qualidade de vida na cidade, 

fomentando, assim, o equilíbrio socioespacial, o uso adequado do solo, o acesso à moradia 

digna e a provisão de equipamentos públicos e infraestrutura. 
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Neste sentido, Aguiar (1996, p. 73) afirma que: 

 

A reserva de áreas para finalidades públicas funciona também como instrumento de 

controle de uso e ocupação do solo, momentâneo e futuro, e até como meio de 

obtenção de áreas com que atender a exigências não presentemente detectadas. Por 

sua vez, o excesso de áreas livres, sobremaneira de áreas verdes, é desejável, como 

garantia de ambiente saudável de vida, não havendo como considerar-se descabida 

alguma eventual desproporção com a densidade de ocupação da áreas. A prática vem 

revelando que nunca é demais contar a cidade com cada vez mais crescente 

quantidade de áreas livres. Elas não saturam. Muito pelo contrário, garantem, isto 

sim, qualidade de vida. Não há uma medida de ambiente saudável, cuja preocupação 

do administrador seja apenas mantê-la. 

 

 

Diante desse ideário de cidade explicitado por Aguiar (1996), o cotidiano das práticas 

deliberativas acerca do solo urbano demonstra um distanciamento dessa realidade, em 

especial, na cidade de Montes Claros, onde se percebe uma dinâmica de maior proporção de 

concessão e cessão de espaços públicos para fins de interesses privados e específicos do que 

coletivos. 

No âmbito municipal, conforme já dito, a operacionalização das regras de uso e 

ocupação do solo urbano se dá por meio dos projetos de lei, através do Poder Legislativo 

(Câmara Municipal) que é responsável pela aprovação das leis do município, incluindo as 

legislações urbanísticas pertinentes à regularização fundiária, como Plano Diretor, leis de 

desafetação, concessão, leis, dentre outras. 

No que tange a tramitação das leis municipais de cessão e concessão de imóveis 

público, apenas o Poder Executivo poderá apresentá-lo para apreciação e aprovação da 

Câmara de Vereadores. Portanto, somente o Executivo Municipal poderá solicitar disposição 

acerca de quaisquer bens imóveis, já que é o responsável legal por eles. Assim, os projetos de 

lei são apresentados e protocolados em plenário durante as reuniões ordinárias, sendo a 

Secretaria da Mesa Diretora responsável por obter a assinatura do Presidente da Câmara, 

dando, assim, abertura à tramitação, que ocorre em até 48 horas; posteriormente, os projetos 

de lei são enviados para a Assessoria Técnica Legislativa da Câmara, que é composta por um 

advogado, que é referenciado como Assessor Técnico Legislativo, e por servidores públicos 

técnico-administrativos
48

.  

Após receber os projetos protocolados em plenário e assinados pelo Presidente da 

Câmara, a Assessoria Técnica Legislativa fica responsável por enumerá-los e anexá-los aos 

                                                      

48
 Nomenclatura utilizada pela Câmara Municipal de Montes Claros. 
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outros projetos de similar teor entregues no mesmo dia; após isso, é confeccionada uma capa 

e uma ficha de controle com o número do projeto, o assunto e o autor; cópias dos projetos são 

reproduzidas e submetidas à apreciação da Assessoria Técnica Legislativa, para emissão de 

parecer opinativo sobre sua constitucionalidade ou inconstitucionalidade.  

Após o parecer acerca do projeto de lei, ele é remetido à aprovação ou reprovação 

pelos vereadores em reunião da Câmara, na qual poderá ser rejeitado, aprovado sem emendas, 

aprovado com emendas das Comissões ou receber emendas, subemendas ou substitutivos em 

plenário. Um projeto de lei pode passar por três discussões em reuniões ordinárias da Casa do 

Legislativo, sendo que a primeira avalia a sua legalidade, a segunda o seu mérito e a terceira 

avalia a redação final, depois disso o projeto é sancionado e publicado. No caso da aprovação 

de um projeto de lei na primeira discussão, solicita-se regime de urgência, passa-se para 

sanção e publica-se na sequência. 

Perante a prática administrativa dos projetos de lei municipais, algumas relações se 

destacam. Uma delas é a relação de sobreposição do Poder Executivo sobre o Poder 

Legislativo, em virtude da premissa legal constante no Estatuto da Cidade de que o Executivo 

deve exercer a função de articulador do planejamento urbano nos municípios, cabendo à 

Câmara de Vereadores a função de apreciar as solicitações do primeiro. Outra questão a ser 

ressaltada é o envolvimento entre o Poder Executivo e os grupos sociais no atendimento de 

demandas específicas, que tendem a relegar a segundo plano os interesses coletivos. 

Um dos aspectos que também merece destaque são as acepções inferidas às operações 

demandadas pelos projetos de lei que dispõem sobre imóveis públicos, por apresentarem em 

que tipo de demanda social ou administrativa (no que tange às necessidades da administração 

pública) cada uma delas pode ser aplicada. Estas operações apresentam-se em termos 

específicos definidos pelo Direito Administrativo brasileiro, e inferem ao poder público 

municipal autonomia para gerir a cidade, o que, por consequência, lhe garante o direito de, 

com as devidas ressalvas legais, dispor sobre o solo urbano e sobre os bens que estão sob o 

seu domínio, instrumentalizando as ferramentas jurídico-administrativas disponíveis para isso. 

Esses instrumentos evidenciam-se por interferirem diretamente no uso do solo urbano 

de Montes Claros, e, por manifestarem as finalidades para as quais as administrações 

municipais que atuaram no período analisado, de 2000 a 2010, direcionaram as áreas de uso 

comum, de forma a demonstrar as suas lógicas de gestão; o que mostra, também, uma 

tendência de expansão do ambiente urbano a partir das categorias de entidades receptoras, 

beneficiárias ou donatárias de imóveis públicos que se destacaram durante esse período. 
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As operações jurídico-administrativas aqui referenciadas possuem termos e 

significações específicos e são recorrentes no decorrer da exposição da pesquisa, por isso, 

serão conceituados a seguir. 

 

a) Desafetação 

 

Para melhor compreensão do sentido de desafetação, é preciso que se entenda o 

significado de afetação. Afetação diz respeito à utilização do bem público, caso determinado 

bem esteja sendo utilizado para uma finalidade pública, diz-se que está afetado a determinado 

fim público. Como exemplo, tem-se uma praça como bem de uso comum do povo, se estiver 

sendo utilizada pela população, será considerado um bem afetado ao fim público; um prédio 

em que funcione uma repartição pública é um bem de uso especial, afetado ao fim público 

(ALEXANDRINO; PAULO, 2007). 

Conforme Alexandrino e Paulo (2007), quando ocorre o contrário, caso o bem não 

esteja sendo utilizado para qualquer fim público, é caracterizado como desafetado. Como 

exemplo, tem-se um imóvel do poder público municipal que não esteja sendo usado para 

qualquer fim, é considerado um bem desafetado; um veículo oficial que não possui utilidade, 

estacionado no pátio de uma repartição pública, é considerado um bem desafetado. 

O Direito Administrativo brasileiro dista que um bem afetado pode passar a ser 

desafetado, assim como o contrário pode ocorrer, a partir do estabelecimento de uma afetação 

ou de uma desafetação. Meirelles (2012) afirma que qualquer bem público pode ser vendido, 

doado ou permutado desde o momento em que seja, por lei, desafetado da destinação 

originária ou passado para a categoria de bem dominical, isto é, que pertença ao patrimônio 

disponível da administração pública. 

No entender de Mello (2012), o fenômeno jurídico da desafetação consiste na retirada 

de um bem de um determinado destino categorial de uso comum ou de uso especial. Em 

similar raciocínio, Cretella Júnior (1984, p. 160-161) define a desafetação como o “fato ou a 

manifestação de vontade do poder público mediante a qual o bem do domínio público é 

subtraído à dominialidade pública para ser incorporado ao domínio privado, ao Estado ou ao 

administrado”. 

Carvalho Filho (2008, p. 1.007-1.008) filia-se ao mesmo entendimento, ao consignar 

que “o bem se diz desafetado quando não está sendo usado para qualquer fim público”. E que, 
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via de consequência, a desafetação é o fato administrativo dinâmico que indica a alteração das 

finalidades de um bem público. 

 

b) Cessão / Cessão de Uso Onerosa 

 

De acordo com Meirelles (2012), em necessária síntese, a cessão de uso deve ser 

entendida como a transferência gratuita da posse de um bem público de uma entidade ou 

órgão para outro, a fim de que o cessionário o utilize nas condições estabelecidas no 

respectivo termo, por tempo certo ou indeterminado. Trata-se, ainda, segundo o autor, de “ato 

de colaboração entre repartições públicas, em que aquela que tem bens desnecessários aos 

seus serviços cede o uso a outra que deles está precisando”. 

Carvalho Filho (2008), em mesma perspectiva, pondera que esta cessão se inclui entre 

as modalidades de utilização de bens públicos não aplicados ao serviço direto do cedente e 

não se confunde com nenhuma das formas de alienação. 

É válido pontuar a contribuição de Carvalho Filho acerca do instituto da cessão de uso, 

como sendo aquele em que “o poder público consente o uso gratuito de bem público por 

órgãos da mesma pessoa ou de pessoa diversa, incumbida de desenvolver atividade que, de 

algum modo, traduza interesse para a coletividade” (CARVALHO FILHO, 2008, p. 1.038). 

A cessão é dada por tempo determinado, sob os regimes de aforamento, ocupação ou 

permissão, além de concessão de direito real de uso. Implica transferir o uso do bem e não o 

domínio útil, salvo se for em regime de aforamento. Quando se tratar de uma cessão de uso 

onerosa, significa que se dá mediante compensação financeira. 

 

c) Doação 

 

Com base nos arts. 538 e 539 do Código Civil pode-se definir a doação como o 

contrato segundo o qual uma pessoa, chamada doador, por liberalidade, transfere um bem do 

seu patrimônio para o patrimônio de outra, designada donatário, que o aceita. 

Nesse sentido, Gasparini (2006) observa que tanto o doador como o donatário podem 

ser pessoas físicas ou jurídicas, e estas, públicas ou privadas. De outro plano, porém, 

Meirelles (2012) assinala que, modernamente, a doação de terrenos públicos vem sendo 

substituída – e com vantagens – pela concessão de direito real de uso. 
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Importa ressaltar aqui a visão de Carvalho Filho (2008), que delineia o conceito de 

doação, mantendo-se fiel ao preceito civilista legal, como sendo o ajuste em que o 

proprietário (doador) transfere a outrem (donatário) bem de seu patrimônio, a título de mera 

liberalidade. Afirma, em sequência, que a Administração pode fazer doação de bens públicos, 

mas tal possibilidade deve ser tida como excepcional e atender a interesse público 

cumpridamente demonstrado. Qualquer violação a tais pressupostos espelha conduta ilegal e 

dilapidatória do patrimônio público (CARVALHO FILHO, 2008). 

 

d) Concessão de Direito Real de Uso 

 

A concessão de direito real de uso, instituto previsto no art. 7º do Decreto-Lei nº 271, 

de 28/02/1967, conforme nos traz à tona Mello (2012), é o contrato pelo qual a Administração 

transfere, como direito real resolúvel, o uso remunerado ou gratuito de terreno público ou do 

espaço aéreo que o recobre, para que seja utilizado com fins específicos por tempo certo ou 

prazo indeterminado. 

Meirelles (2012), por sua vez, atenta para a contribuição trazida pela Lei Federal nº 

11.481/2007, que ampliou o conceito original para estendê-lo também ao “aproveitamento 

sustentável das várzeas, preservação das comunidades tradicionais e seus meios de 

subsistência ou outras modalidades de interesse social em áreas urbanas” (MERELLES, 2012, 

p. 589). 

Ao olhar de Carvalho Filho (2008), o referido instituto inova tanto ao contemplar 

finalidades de caráter eminentemente social quanto ao reforçar a natureza jurídica de direito 

real, visto que a concessão incide sobre terrenos públicos em que não existam benfeitorias ou 

sobre o espaço aéreo que se ergue acima da superfície. Os objetivos da concessão devem ser 

estritamente respeitados pelo concessionário, sob pena de reverter o uso para a 

Administração, que poderá firmar novo contrato para alvejar o fim específico do uso 

privativo. 

A concessão de direito real de uso garante ao morador o direito real sobre o imóvel, 

sendo o título de outorga um contrato administrativo, que deve, porém, ser precedido de 

autorização legislativa para concessão do terreno. Direito real significa que o beneficiário está 

protegido contra qualquer pessoa que queira violá-lo ou que prejudique o direito de possuir, 

utilizar e dispor do imóvel. 
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e) Permuta 

 

A permuta, também conhecida como troca ou escambo, possui expressa previsão no 

art. 533 do Código Civil Brasileiro e consiste no contrato em que um dos contratantes 

transfere a outrem bem de seu patrimônio e deste recebe outro bem equivalente. Há, portanto, 

uma efetiva troca de bens entre os permutantes. 

Carvalho Filho (2008) apregoa que a Administração também pode, em certas e 

especiais situações, celebrar contrato de permuta de bens. Os bens dados em permuta eram 

públicos e passam a ser privados; os recebidos se caracterizavam como privados e passaram a 

ser bens públicos. Exige-se para a permuta de bens públicos a autorização legal, a avaliação 

prévia dos bens a serem permutados e o interesse público plenamente justificado. 

Em particular apreciação do tema, Gasparini (2012) observa que, em regra, qualquer 

bem comerciável é suscetível de troca, podendo ser permutados, por exemplo, móveis por 

móveis, móveis por imóveis, imóveis por imóveis, imóveis por direitos, direitos por direitos, 

ou ainda, bens públicos por bens particulares e bens públicos por bens públicos. 

Alinha-se a este pensamento Meirelles (2012) quando prescreve que a permuta 

pressupõe igualdade de valor entre tais bens permutáveis, embora seja admissível a troca de 

coisas de valores desiguais com reposição ou retorno em dinheiro do faltante. Essa 

complementação em pecúnia, para igualarem-se os valores das coisas trocadas, não desnatura 

a permuta, desde que a intenção precípua de cada parte seja obter o bem da outra. 

 

f) Outorga escritura pública de dação 

 

No Direito Obrigacional (ramo do Direito Civil que estuda as espécies obrigacionais, 

suas características, efeitos e extinção, sendo que obrigação refere-se a uma relação entre pelo 

menos duas partes e para que se concretize, é necessária a imposição de uma dessas e a 

sujeição de outra em relação a uma restrição de liberdade da segunda; o objeto dessa restrição 

de liberdade é a obrigação), ocorre a dação em pagamento quando o credor aceita que 

o devedor interrompa a relação de obrigação existente entre eles pela substituição do objeto 

da prestação, ou seja, o devedor realiza o pagamento na forma de algo que não estava 

originalmente na obrigação estabelecida, mas que extingue-a da mesma forma (VENOSA, 

2007). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Direito_das_obriga%C3%A7%C3%B5es
http://pt.wikipedia.org/wiki/Credor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Devedor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Obriga%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pagamento_(direito)
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Segundo Gagliano (2006), a dação consiste em uma forma de extinção obrigacional e 

sua principal característica é a natureza diversa da nova prestação perante a anterior, podendo 

ocorrer a substituição do dinheiro por uma coisa, uma coisa por outra, ou ainda, uma coisa por 

uma obrigação de fazer. 

Todavia, a dação em pagamento não deve ser confundida com a dação, pois a última 

não extingue a obrigação, mas facilita o seu cumprimento. A dação utilizada para dispor sobre 

áreas de domínio público de Montes Claros consiste na modalidade de extinção de uma 

obrigação, em que o credor pode consentir em receber coisa que não seja dinheiro em 

substituição a uma dívida. Trata-se de conceder um imóvel como pagamento de dívida 

naquele valor, mediante escritura pública. Esta trata-se de um documento elaborado em 

cartório, por agente que detém a função pública, sendo que esse documento fica apto a ser 

registrado no cartório de imóveis, transmitindo a propriedade de determinado bem imóvel. 

A partir desse detalhamento, visualiza-se na Tabela 4 a quantidade e o percentual de 

projetos de lei por natureza de operação jurídica:  

 

TABELA 4 – Projetos de Lei Aprovados entre os Anos de 2000 a 2010 

 Frequência % 

CESSÃO 6 4,1 

CESSÃO DE USO ONEROSA 1 0,7 

CONCESSÃO E DIREITO REAL DE USO 18 12,2 

DESAFETA 11 7,5 

DESAFETA E ALIENA 5 3,4 

DESAFETA E CONSTITUI SERVIDÃO EM 
FAVOR DO ESTADO DE MG 

1 0,7 

DESAFETA E DÁ CONCESSÃO E DIREITO 
REAL DE USO 

1 0,7 

DESAFETA E DOA 63 42,9 

DESAFETA E PERMUTA 12 8,2 

DOA 24 16,3 

MODIFICA DESTINAÇÃO DE ÁREAS DE 
TERRENO 

2 1,4 

OUTORGA ESCRITURA PÚBLICA DE 
DAÇÃO 

1 0,7 

PERMUTA 1 0,7 

PERMUTA E DOA 1 0,7 

Total 147 100,0 

Fonte: Dados organizados pela autora, 2013   

 

A quantidade e o percentual de projetos de lei por natureza de operação jurídica ficam 

mais bem ilustrados no Gráfico 1.  

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Dinheiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Obriga%C3%A7%C3%B5es_de_fazer
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GRÁFICO 1– Projetos de Lei Aprovados entre os Anos de 2000 a 2010  

 

Fonte: Dados organizados pela autora, 2013 

 

É relevante frisar que, embora a categoria desafetação seja a mais citada, ela figura um 

procedimento comum e esperado para que outro tenha início, já que representa a mudança da 

qualificação institucional de uma área pública. Segundo Meirelles (1990): 

 

A Administração pode fazer doações de bens móveis e imóveis desafetados do uso 

público, e comumente o faz para incentivar construções e atividades particulares de 

interesse coletivo. Essas doações podem ser com ou sem encargos e em qualquer 

caso dependem de lei autorizadora, que estabeleça as condições para sua efetivação, 

de prévia avaliação do bem a ser doado e de licitação. 

 

Conforme as definições apresentadas acerca desta operação jurídica, o fato de uma 

área ter sido desafetada indica a alteração das suas finalidades, bem como que não está sendo 

utilizada para qualquer fim público. 

No caso das 11 áreas que foram apenas desafetadas, representadas na Tabela 4 e no 

Gráfico 1, com percentual de 7,5%, significa dizer que elas estão estanques para um 

procedimento futuro. 

Pode-se verificar, também, na Tabela 4 e no Gráfico 1 que há um predomínio de áreas 

que foram desafetadas e doadas, que representa um percentual de 42,9%, seguido da categoria 

de doações que apresentou 16,3%. Portanto, a doação configura como principal procedimento 

jurídico utilizado, abrangendo 59,9%. 

 Já os menores percentuais foram de área cedida com uso oneroso, desafetada para 

constituir servidão em favor do Estado de Minas Gerais, desafetada para concessão de direito 
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real de uso, que teve outorgada escritura pública de dação, que foi permutada e permutada e 

doada. Todas apresentaram percentual de 0,7%, ou seja, uma área por procedimento. 

A partir das informações coletadas com base nos projetos de leis municipais, os 

conteúdos desses documentos foram reduzidos, organizados e compilados em uma planilha de 

dados reunidos em variáveis, delimitando características jurídicas, funcionais e estruturais 

(que tratam dos aspectos físicos das áreas).  

As variáveis estruturais foram reduzidas em bairros e em áreas por metro quadrado 

(m²). As demais foram agrupadas de acordo com as categorias que melhor as definiam. Nas 

situações em que os grupos ficaram muito abrangentes, foram sanadas com especificações 

gerando subgrupos, como em “associação” que foi posteriormente divido em “associação de 

moradores”, “associação religiosa” e mantido o remanescente no termo geral “associação”. 

Para que melhor se compreenda, serão exemplificadas algumas categorias que por si 

só não exprimem as entidades que as compõem. No caso da categoria “associação”, ela 

engloba entidades que possuem perfis diversos, como é o caso da Associação Comercial e 

Industrial de Montes Claros – ACI, da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Montes 

Claros e Norte de Minas Gerais, da Associação de Abatedouros de Aves do Norte de Minas –

Abaves e da Associação dos Pequenos Produtores e Chacreiros de Campos Elísios 

(disponíveis no Apêndice I). 

A categoria “pública” remete à concessão ou doação de áreas da esfera pública 

municipal para a esfera pública estadual, ou para órgãos municipais. A categoria denominada 

“sanitária” inclui entidades ligadas aos serviços de interesse da saúde pública, que prestam 

serviços impedindo que a saúde humana seja exposta a riscos, combatendo as suas causas e 

efeitos, ou em defesa da saúde. No caso da categoria “social”, abrangeram-se entidades 

especificadas com esta característica, muitas vezes na sua própria nomenclatura, ou de cunho 

social determinado em suas finalidades. 

Das entidades solicitantes das ações executadas através dos projetos de lei, 2 terrenos, 

que correspondem a 1,4% foram feitos pela Associação da União Este Brasileira dos 

Adventistas do Sétimo Dia, que consistiu na desafetação e doação de uma área de  900 m² 

para construção de igreja, sala de aula e quadra poliesportiva. 1 operação foi solicitada pela 

Pessoa 1, correspondendo a 0,7%; igualmente a Pessoa 2, apresentando o percentual de 0,7%, 

com a solicitação de 1 operação. Esses dois últimos consistiram em operações de desafetação 

para permuta, sendo que na solicitação da Pessoa 1 não foi mencionada a finalidade, e, o da 

Pessoa 2 passa a ser bem do patrimônio disponível do município. A grande maioria das 
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solicitações foram feitas pelo Executivo Municipal, que foi responsável por 143 pedidos, que 

corresponde a 97,3%. 

Conforme já mencionado, a única entidade apta a doar, ceder ou conceder áreas de 

domínio público é o Poder Executivo, por isso, apenas a Prefeitura Municipal de Montes 

Claros aparece como doadora em todos os projetos de lei. Entretanto, as entidades receptoras, 

beneficiárias ou donatárias são diversas e, por isso, foram categorizadas, conforme já 

mencionado, por seus aspectos jurídicos, funcionais e estruturais. O gráfico 2 evidencia os 

percentuais das áreas concedidas a cada categoria.
49

 

 

GRÁFICO 2 – Quantidade e Percentual de Projetos de Lei Concedidos por Categoria           

de Entidade Donatária 

 

 
Fonte: Dados organizados pela autora, 2013 

 

Notadamente, a categoria que mais recebeu áreas foi a pública, com 17% das 

concessões; em segundo lugar, destaca-se a categoria associação com 15,6% das concessões; 

em seguida, com 12,9%, está a categoria em que as entidades não foram mencionadas nos 

projetos de lei.  

Já as categorias que menos receberam áreas foram a de esporte e lazer e a sanitária, 

ambas com percentual de 0,7%.  

                                                      

49
 Na tabela disponível no Apêndice II é possível visualizar as quantidades e percentuais de áreas concedidas a 

cada categoria. 
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Quanto aos tamanhos das áreas, esses foram analisados através das médias, 

observados os grupos que representavam. As demais informações foram tratadas com 

estatística descritiva, informando respectivas frequências absolutas e percentuais. 

Ressaltados os grupos que representam os receptores, beneficiados ou donatários, 

julgou-se relevante verificar a média do tamanho das áreas que foram concedidas a cada 

categoria de entidade. Assim, constituíram-se análises através do cálculo das médias dos 

tamanhos das áreas. No gráfico 3 é possível visualizar em média quanto de área pública foi 

direcionada para classe de destinatário
50

. 

 

GRÁFICO 3 – Média do Tamanho das Áreas Concedidas para Cada Categoria de Entidade 

 

 

Fonte: Dados organizados pela autora ,  2013 

 

Destaca-se que, embora a média seja padronizada os números inferidos pelos 

tamanhos das áreas apresentam-se dispersos em todas as categorias de entidades, e há a 

presença de outliers, por isso é necessário considerar altos desvios padrões. Nesse sentido, as 

análises foram relativizadas.  

O Gráfico 3 mostra que a distribuição de áreas se concentrou mais na categoria 

educacional, sendo sucedida pela categoria empresarial. Na tabela disponível no Apêndice III 

percebe-se que o setor educacional ficou com uma média de 22.886,015m de áreas, enquanto 

o setor empresarial ficou com 22.224,345m. Entretanto, ambos apresentaram alto desvio 

                                                      

50
 Na tabela disponível no Apêndice III é possível visualizar a média do tamanho das áreas que foram concedidas 

a cada categoria de entidade, junto ao seu desvio padrão. 
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padrão, sendo que o primeiro, com desvio padrão de 40.279,227, foi maior do que o segundo, 

com desvio padrão de 32.598,205. 

A distribuição de áreas se concentrou menos na categoria “associação de moradores”, 

sendo que a média, conforme tabela no Apêndice III, foi de 881 m². Observa-se que a 

representatividade dessa categoria se dá de forma razoável, já que as finalidades para as quais 

os terrenos são direcionados aludem à construção de sedes, que não costumam suscitar 

espaços muito extensos. 

Considerou-se, também, a descrição da distribuição das áreas por bairro.
51

 Observou-

se que o bairro Canelas apresentou o maior número de áreas ocupadas, foram 14 áreas, um 

percentual de 9,5%. O bairro que apresentou a segunda maior ocupação de áreas foi o Cidade 

Industrial, com total de 11 áreas, ou seja, 7,5%. O terceiro lugar com maior número de 

ocupações, 5, com percentual de 6,1%, não apresentou definição de localização de área, 

região ou bairro. 

Há que se ressaltar que o bairro Canelas, ao sul da cidade, teve uma ocupação de 

forma intensa, predominantemente a partir da década de 1990, sendo que foram criados 

naquela localidade diversos loteamentos para atender às necessidades da classe média 

(LEITE, 2011). Devido à sua localização central, o bairro atraiu investimentos em 

infraestrutura em torno da crescente demanda populacional, como por exemplo, a urbanização 

do Córrego Vargem Grande, com retirada de moradias de áreas de risco e inundação e 

construção de moradias para assentamento, demonstrada na descrição dos projetos de lei. 

No caso do bairro Cidade Industrial, situado ao norte da cidade, conforme já 

mencionado, o seu processo de ocupação determinou que ali se fixasse uma população 

carente, transformando a área em uma periferia. Uma das suas áreas ocupadas foi direcionada 

para a Construção do Centro do Menor Infrator. 

Nos casos expostos acerca da distribuição das áreas por bairro, dentre outros presentes 

na tabela de identificação de terrenos no Apêndice I, percebem-se particularidades na natureza 

das finalidades. Caso observadas todas as ocorrências descritas, notar-se-á que determinados 

empreendimentos, construções de sedes para desígnios distintos, obedecem a uma certa 

tendência – ao menos na maioria dos casos – de vocação, propensão ou disponibilidade da 

região. 

                                                      

51
 Tabela de distribuição de áreas por bairro localizada no Apêndice IV. 
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Nesse contexto, vale lembrar que o processo de ocupação e urbanização de Montes 

Claros tem relação direta com o que as regiões se tornaram nos tempos de hoje, assim como 

pelas características que as distinguem. Levando-se em conta que as construções dos espaços 

foram determinadas historicamente, em função dos fluxos migratórios de pessoas e serviços 

recebidos pelas regiões, a exemplo dos bairros que compõem o distrito industrial ou das 

regiões que foram crescendo em torno da área central da cidade e se prestaram à valorização 

do ramo imobiliário, como o bairro Ibituruna, Jardim São Luís e Canelas.  

Estabelecendo uma conexão com a vocação, propensão ou disponibilidade da região 

de desenvolver determinados atributos distintivos, observa-se, por exemplo, que as áreas mais 

nobres, de classe alta ou média, costumam receber sedes de associações, instalações de órgãos 

de representatividade perante a sociedade e as elites locais, ou loteamentos / condomínios. 

Estes elementos configuram uma tentativa de investir na promoção de ambientes propícios à 

habitação, à estética das edificações ou ao acesso a serviços que tenham uma funcionalidade 

para os habitantes daquela região. 

As áreas que abrigam as classes de baixa renda se diversificam em construção de 

moradias populares, funcionamento de indústria, creches e associações de moradores; como 

se fosse uma justificativa, segregadora e excludente em si mesma, de que estes são os serviços 

e equipamentos comunitários suficientes para servir à população que naquela localidade se 

instalou ou pretende se instalar. 

A partir destas ressalvas, acredita-se que a apreciação das finalidades para as quais têm 

servido as áreas seja de suma importância, tendo em vista que conduz ao raciocínio da lógica 

de critérios e prioridades do poder público municipal no direcionamento das áreas públicas
52

. 

Percebe-se que a maioria das finalidades consiste em construção de sedes ou 

ampliação de sedes já existentes. Apenas na categoria “construção de sede” são 30 projetos de 

lei, que correspondem a 20,4%. Nesses casos, parte-se do pressuposto de que na primeira 

situação não havia uma sede própria, e na segunda, de que o poder público baseou a sua ação 

na clara expectativa de favorecimento ao crescimento da entidade. 

Outro fator digno de menção é o de que existem 20 projetos de lei, percentual de 

13,6%, em que as finalidades para as quais servirão as áreas não são mencionadas nos 

documentos. A esse respeito, ressalta-se que, de acordo com as normas do Direito 

Administrativo brasileiro, a doação de áreas públicas é plenamente possível, pois visa 

                                                      

52
 As finalidades para as quais serviram as áreas públicas podem ser vistas de forma aprofundada na tabela 

disponível no Apêndice V. 
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incentivar atividades particulares de interesse da comunidade, e, principalmente, o 

desenvolvimento econômico e social do município. Sob essas mesmas premissas, 

compreende-se que é necessário justificar e citar os fins para os quais irão servir as áreas 

concedidas ou cedidas.  

De modo geral, as ações do poder público se concentraram em destinar áreas para 

construção ou ampliação de sedes de entidades de características diversas, o que leva a crer 

que os espaços da cidade de Montes Claros têm sido dedicados ao atendimento de demandas 

fragmentadas e específicas de interesses privados ou de interesse de grupos sociais, 

concebendo-se a ideia de que esses pleitos retornam em benefícios também específicos e 

fragmentados, isto é, para segmentos da sociedade, para uma parte e não para o todo. 

Em contrapartida, há uma minoria de áreas direcionadas para o funcionamento de 

espaços e serviços de uso coletivo. Como exemplo, há apenas 1 área deliberada para 

construção de quadra poliesportiva, já que a construção de uma outra quadra citada no banco 

de dados do Apêndice V foi doada para construção junto a um templo religioso e salas de 

aulas. Referido panorama demonstra que, além de não priorizar as demandas coletivas, o 

poder público municipal pouco investiu na promoção de qualidade de vida urbana, 

aparentemente desprezando o primado básico de que o lazer é um elemento fundamental para 

esse processo. 

Apesar de o campo do lazer ser constituído por uma multiplicidade de contentos 

culturais, compreende-se que este e sua relação com a qualidade de vida urbana, 

particularmente em Montes Claros, se efetivam a partir de uma conexão com a vivência 

físico-esportiva, devido à sua analogia com o uso de espaços e equipamentos públicos 

disponíveis e com a noção de que a atividade física faz parte da adoção e prática de um estilo 

de vida saudável, cooperando, assim, para o bem-estar da população. 

Nota-se que nas informações coletadas acerca do espaço urbano de Montes Claros, há 

uma tendência dos legisladores dos três mandatos eleitorais do Poder Executivo que 

ocorreram de 2000 a 2010; em matéria urbanística, a preocupação primordial não foi 

proporcionar correções de distorções de ordem estrutural em áreas menos favorecidas, e nem 

de evitar o crescimento urbano desordenado, mas percebe-se que houve um impulso, junto ao 

mercado imobiliário, em inflacionar determinadas áreas da cidade de modo a não permitir que 

estas fossem adensadas. 

Esta realidade demonstra que a viabilidade da execução de determinadas ações 

estavam mais condicionadas às prioridades estabelecidas pelo poder público, em prol das 

demandas apresentadas por setores da sociedade. Tais setores representam grupos de pressão 
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que procuram estabelecer reivindicações a partir da sua intensa participação no contexto 

político local e evidenciam uma fragilidade no processo participativo dos setores que possuem 

pouca ou não possuem representatividade. 

Salienta-se que a responsabilidade de promover uma gestão democrática do solo 

urbano e das demandas sociais não compete somente ao poder público, já que a democracia 

pressupõe direitos e deveres, portanto, uma gestão democrática pressupõe coparticipação de 

todos os agentes e sujeitos responsáveis pelo desenvolvimento da cidade, e envolvidos 

diretamente nas variadas e permanentes questões apresentadas no cotidiano desse ambiente. 

Quanto mais heterogênea for a participação social em conselhos de política urbana, 

proposição de projetos, leis orçamentárias, etc., mais ela tende a estimular a prevalência do 

interesse social coletivo sobre os interesses particulares, de forma a criar um espaço urbano 

mais justo e equilibrado. 

Diante disso, a realidade demonstrada corrobora com a ideia de que cada vez mais os 

espaços da cidade, especificamente de Montes Claros, têm sido conduzidos para o uso de 

anseios particularistas ou grupais, afetando, assim, a dimensão pública do ambiente urbano. 

Esse processo implicou em uma configuração do espaço urbano com características 

peculiares, em função da ausência critérios ou do estabelecimento de critérios de ordem 

parcial na instrumentalização dos mecanismos de gestão pública, e permanece ditando quais 

os segmentos sociais têm preponderado na estrutura urbana local. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nos anseios por uma compreensão sistematizada da relação existente entre o uso do 

solo urbano e os critérios com que a gestão pública, de maneira particular no âmbito 

municipal, tem destinado essas áreas a finalidades diversas, foi possível encontrar elementos 

que ratificaram a maior parte das pressuposições efetuadas nas observações iniciais do estudo. 

Dentre elas, destaca-se o fato de que a falta de critérios ou a banalização deles na destinação 

das áreas de domínio público tem afetado a qualidade de vida nas cidades, sobretudo, por 

causar uma escassez de espaços que viabilizem o acesso aos serviços de saúde, educação, 

habitação, lazer, transporte, segurança, etc., condições essenciais para se viver dignamente. 

Percebe-se que nos últimos anos houve uma tendência à territorialização das políticas 

urbanas, sendo estas utilizadas como alternativa para o contexto brasileiro. Essa situação fica 

expressa em fatos como a descentralização das políticas urbanas, que estão relacionados ao 

processo de redemocratização do Brasil. A viabilização de formas peculiares de se abordar 

uma realidade socioespacial, impregnada de diversidade nas suas inúmeras dimensões, 

também explicita esta tendência. 

Desde então, a prática da gestão urbana nas administrações municipais permaneceu 

distante da teoria e dos planos, contudo, mesmo diante destas fragilidades avanços ocorreram 

no entendimento de que a construção de um sentido e de uma finalidade para o urbanismo 

(advindos das contradições, semelhanças e conexões ocorridas entre as décadas de 1960 e 

anos 2000), podem ser compreendidas a partir da averiguação dos processos de composição 

das prioridades do poder público. 

Logo, o planejamento e a gestão urbana enquanto políticas públicas que se estruturam 

a partir dos instrumentos de controle do território têm a capacidade de delimitar ações que 

interferem na organização social do espaço. Assim sendo, a influência de um ideal urbanístico 

reflete três aspectos que estão embutidos no processo de planejamento: o aspecto ideológico, 

enquanto instrumento de dominação, o utópico, pela categoria de modelos urbanos a ser 

seguido e o doutrinário, devido à obrigatoriedade de sua difusão.  

O empenho de organização da cidade implica em uma instrumentalização de 

ferramentas institucionais de uso e controle de ocupação do solo. Incide sobre processo, 

porém, uma apropriação desigual do espaço urbano, com base em interesses divergentes, 

particularistas e grupais presentes na sociedade. 

Frente às crises de acesso ao meio urbano nas últimas décadas do século XX, além do 

contexto de desigualdade socioeconômica que se apresentava, evidenciou-se uma busca de 
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efetividade no aparato regulatório disponível para intervenção no ambiente urbano, de forma 

que esse operacionalizasse e legitimasse o direito à cidade, tornando resolúveis questões 

atinentes à dimensão física e concreta do espaço. 

Desse modo, o poder público investiu em instrumentos político-administrativos e 

jurídicos para intervir no território urbano, como legislação urbanística de parcelamento do 

solo, zoneamento, códigos de edificações, urbanização consorciada, operação urbana, leis 

municipais de desapropriação, cessão, desafetação, permuta e doação de áreas, etc. No 

entanto, o que se percebe no Brasil, é que está cada vez mais frequente que as funções 

inerentes ao Estado, no que tange à cidade, estejam circunscritas aos interesses de classes, aos 

interesses privados ou de grupos hegemônicos.  

Como consequência desses conflitos de interesses e demandas, ao propor uma 

discussão sobre a função social da cidade, observa-se que as concepções advindas do termo e 

das suas funcionalidades são passíveis de se modificarem de acordo com as necessidades de 

sustentação das lógicas de expansão e de reprodução do capital, ou dos segmentos sociais 

dominantes. De tal modo, há um descumprimento do seu precípuo objetivo, que é o de 

proporcionar o direito à vida urbana de forma democrática. 

Depreende-se de que, no decorrer desse processo, as atribuições do poder público 

municipal foram expandidas após a promulgação da Constituição Federal de 1988 e, 

principalmente, após a publicação do Estatuto da Cidade de 2001. A partir das normas 

estipuladas em ambos, os entes públicos municipais ganham destaque na organização 

político-administrativa do país, sendo dotados de autonomia política, administrativa, 

financeira e legislativa para gerir o seu território. 

Por ser a esfera de governo mais próxima do cidadão, o poder público municipal é o 

que tem maior capacidade para constatar e buscar soluções pontuais para os problemas da 

cidade. Nota-se que essa proximidade permite, ainda, maior articulação com os segmentos 

que compõem a sociedade local e, também, a participação e acompanhamento das associações 

de moradores, de organizações não governamentais, de representantes dos interesses privados 

na elaboração, implementação e avaliação de políticas públicas. No entanto, e na mesma 

medida, essa proximidade com as entidades locais viabiliza relações com base em trocas de 

favores, que não tem redimensionado as ações efetivamente para o bem coletivo. 

Em conformidade com essa realidade brasileira, a possibilidade do desenvolvimento 

de uma perspectiva de compromisso em gerir a cidade, pautada em um processo amplo e 

democrático, encontra limitações em Montes Claros, dilema que ocorre por causa da 

instauração de um quadro de conflito. 
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Por ser Montes Claros uma cidade que teve o seu processo de ocupação e de evolução 

demográfica calcado em um método involuntário, advindo dos intensos fluxos migratórios a 

partir da década de 1970, o seu ambiente urbano cresceu de forma rápida e desordenada, e 

refletiu em uma periferização de áreas da cidade que foram ocupadas pela população de baixa 

renda, e na valorização imobiliária de outras, ocupadas pela população de renda média e alta.  

Em decorrência disso, em conluio com o fenômeno do crescimento urbano, aumentou-

se a falta de infraestrutura para receber tamanho contingente, e, com isso, iniciou-se um 

processo de segregação socioespacial.  

Esse processo de expansão urbana aconteceu, dentre outros fatores como a sua 

interessante localização geográfica, facilitadora do acesso às principais capitais nacionais, 

devido ao fato de a cidade ter sido reconhecida como polo urbano da mesorregião do Norte de 

Minas e, via de consequência, ter atraído investimentos advindos da sua inserção na Área 

Mineira da Sudene. Os recursos e a instalação de indústrias, bem como a consolidação de 

empresas do ramo comercial e de serviços potencializaram o desenvolvimento urbano local e 

consolidaram Montes Claros como um núcleo urbano. Entretanto, houve um desencontro 

desses propósitos com os acontecimentos gerados pelas políticas urbanas aplicadas. 

Esses fatores suscitaram, desde então, um novo olhar para as formas de articulação das 

políticas urbanas para a cidade, que inferissem ações que determinaram intervenções precisas 

na sua estrutura urbana.  

Montes Claros tem vivido um processo de valorização dos interesses de classe no 

âmbito do planejamento das políticas urbanas, e nas destinações a que tem servido os seus 

espaços públicos. Aliado a isso, há um impulso do poder público em fazer valer medidas de 

controle com instrumentos político-administrativos que fortaleçam tal ideia, sobrepondo-as às 

necessidades coletivas.  

Como tencionou demonstrar a análise dos dados coletados na pesquisa de campo, as 

ações do poder público se concentraram em destinar áreas para construção ou ampliação de 

sedes de entidades de características diversas, o que leva a crer que os espaços da cidade de 

Montes Claros têm sido dedicados ao atendimento de demandas de grupos sociais específicos, 

que possuem interesses públicos ou privados, e representam pleitos que se revertem em 

benefícios unilaterais, para classes sociais peculiares. 

Em evidente contraste, há uma minoria de áreas direcionadas para o funcionamento de 

serviços coletivos, mostrando que há uma perda da dimensão pública nas ações da 

administração municipal e que, especialmente, se reflete na perda da dimensão pública da 

cidade. 
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Nesse raciocínio, intui-se que há um extenso caminho a ser perseguido pelas 

Administrações Públicas Municipais para que estas redesenhem as suas formas de planejar e 

de gerir a cidade. Essa trajetória assinala para a discussão central desse estudo, que consiste 

em pensar sobre o dever ser da função social da cidade, a partir do cumprimento da função do 

Estado em garantir que os cidadãos tenham o direito previsto constitucional e socialmente de 

usufruir e habitar a cidade. 

Por isso, sugere-se pensar na função social da cidade sob uma perspectiva sociológica, 

em que se exige um exercício de inter-relação entre todos os componentes do corpo social 

urbano, considerando os seus aspectos objetivos e subjetivos. É sopesar que o significado do 

existir humano em um contexto urbano, bem como da forma como o ambiente externo lhe 

serve, se entrelaça a processos de ordem individual, pública, social e estatal, que juntos 

construíram no decorrer da história e permanecem construindo dinamicamente o sentido da 

cidade.  

Por último, reitera-se que a atenção para o não comprometimento da função social da 

cidade, na medida em que se deixa de privilegiar ações que desenvolvam espaços de 

circulação e de convivência às pessoas, em especial, aos coletivos estigmatizados, 

restringindo-se cada vez mais as formas de se habitar a cidade. 
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APÊNDICE I 

IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS QUE SOFRERAM MUDANÇA NA SUA CARACTERÍSTICA INSTITUCIONAL ENTRE OS ANOS DE 2000 A 

2010 

ANO 

Nº 

PROJETO 

DE LEI 

Nº 

LEI 

NATUREZA / 

CÓDIGO 

ENTIDADE 

SOLICITANTE 

ENTIDADE 

DOADORA 

ENTIDADE 

RECEPTORA/BENEFICIADA/

DONATÁRIA 

LOCALIZAÇÃO 

ÁREA 
TAMANHO ÁREA FINALIDADE 

PERFIL DA 

ENTIDADE 

2000   2812 DOAÇÃO 
EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

LOJA MAÇÔNICA ARLINDO 

DOS SANTOS 

AV. NORIVAL 

GUILHERME - B. 

IBITURUNA 

1900 M2 
CONSTRUÇÃO 

DE SEDE 
 

2000     

DESAFETA E 

DOA 
EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

12º BATALHÃO DO CORPO DE 

BOMBEIROS 

RUA "R" BAIRRO 

CANELAS 

PROLONGAMENTO 

8.980.15 M2 
CONSTRUÇÃO 

DE SEDE 
 

2000   2818 
DESAFETA E 

DOA 

EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

CENTRO ESPÍRITA 

MENSAGEIROS DA LUZ/LOJA 

MAÇÔNICA LEALDADE E 

JUSTIÇA 

RUA E E RUA G - 

BAIRRO CANELAS 

PROLONGAMENTO 

1.011.15 M2 / 600 M2 
CONSTRUÇÃO 

DE SEDE 
 

2000   2822 
DESAFETA E 

DOA 

EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

SINDICATO DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS MUNICIPAIS DE 

MONTES CLAROS 

DA AV. NORIVAL 

GUILHERME ATÉ A 

RUA 44 - B. 

IBITURUNA 

1000 M2 
CONSTRUÇÃO 

DE SEDE 
 

2000   2830 
DESAFETA E 

PERMUTA 

EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

MERCAIMÓVEL - 

INCORPORADORA E 

MERCANTIL DE IMÓVEIS S/C 

LTDA (22 LOTES) 

DAPMOC R 100 99 

(3133 M2); R 100 

(2470 M2); R 113 

(3037.64 M2); R 114 

(3229.36 M2) 

POR 22 LOTES 

QUADRA 170 B 

IBITURUNA (11.870 

M2 NO TOTAL) DA 

MERCAIMÓVEL 

NÃO 

MENCIONADA 

EMPRESA 

PRIVADA 

2000   2819 DOAÇÃO 
EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

MITRA DIOCESANA DE 

MONTES CLAROS 

RUA K ATÉ AV. 

BRASIL - 

CONJUNTO 

HABITACIONAL 

JOSÉ CARLOS DE 

LIMA 

1868 M2 

CONSTRUÇÃO 

DE TEMPLO 

RELIGIOSO 

 

2000     
DESAFETA E 

DOA 

EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

ASSOCIAÇÃO NORTE 

MINEIRA DE VALORIZAÇÃO 

À VIDA 

RUA E - BAIRRO 

VARGEM GRANDE 
1919.84 

CONSTRUÇÃO 

DE SEDE 
 

2000   2842 
DESAFETA E 

DOA 

EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

ASSOCIAÇÃO DE 

MORADORES DO BAIRRO 

VILLAGE DO LAGO I 

RUA M - BAIRRO 

VILLAGE DO LAGO 

I 

350 M2 

CONSTRUÇÃO 

DE PADARIA 

COMUNITÁRI

A 
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2000   2852 
DESAFETA E 

PERMUTA 

SR. DARCY 

DOS REIS 

ROCHA 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

SR. DARCY DOS REIS ROCHA 

DA PMOC R LAGOA 

SANTA - BAIRRO 

TIRADENTES 

(262.50 M2) 

POR 2 LOTES, DA 

QUADRA 12 BAIRRO 

TANCREDO NEVES 

(300 M2 NO TOTAL) 

NÃO 

MENCIONADA 
 

2000   2843 
DESAFETA E 

DOA 

ASSOCIAÇÃO 

DA UNIÃO 

ESTE 

BRASILEIRA 

DOS 

ADVENTISTAS 

DO SÉTIMO 

DIA 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

ASSOCIAÇÃO DA UNIÃO 

ESTE BRASILEIRA DOS 

ADVENTISTAS DO SÉTIMO 

DIA 

LOTES 22, 23 E 24 

DA QUADRA 26 - 

BAIRRO DR. JOÃO 

ALVES 

900 M² 

CONSTRUÇÃO 

DE IGREJA, 

SALAS DE 

AULAS E 

QUADRA 

POLIESPORTIV

A 

 

2000     
DESAFETA E 

DOA 

EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
BAIRRO CONJUNTO 

INDUSTRIAL 
28.500 M² 

CONSTRUÇÃO 

DO CENTRO 

DE 

REEDUCAÇÃO 

DO MENOR 

INFRATOR DE 

MOC 

 

2000   2864 DOAÇÃO 
EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL 

MONTES CLAROS 

PÇ. DA 

TECNOLOGIA, 77 - 

BAIRRO ALTO SÃO 

JOÃO 

12488.49 M² 
NÃO 

MENCIONADA 
 

2001   2916 
DESAFETA E 

DOA 

EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

ASSOCIAÇÃO 

MANTENEDORA DA GUARDA 

MIRIM - MONTES CLAROS 

LOTE 25 - QUADRA 

03 - ÁREA 1.870 M² - 

LOTEAMENTO 

NOSSA SRA. 

APARECIDA 

1.870 M² 

CONSTRUÇÃO 

DA SEDE 

PRÓPRIA E 

OUTRAS 

INSTALAÇÕES 

 

2001   2943 
DESAFETA E 

DOA 

EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

CASA DA TERCEIRA IDADE 

SANTA ANA 

IMEDIAÇÕES DA 

RUA LAGOA DA 

CAPIVARA - 

MONTES CLAROS - 

MG 

1.000 M² 
CONSTRUÇÃO 

DE UM ASILO 
 

2001   2945 
DESAFETA E 

DOA 

EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

MITRA DIOCESANA DE 

MONTES CLAROS 

03 TERRENOS NO 

BAIRRO VILLAGE 

DO LAGO: a) RUA 

19; b) AVENIDA 2; c) 

RUA 34 

RESPECTIVAMENTE, 

2.000 M², 2.000 M² E 

1.900 M² 

CONSTRUÇÃO 

DE TEMPLOS 

RELIGIOSOS 
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2001   2960 
DESAFETA E 

DOA 

EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

O PRIMEIRO PARA A APAE; O 

SEGUNDO PARA A 

FUNDAÇÃO SARA 

02 TERRENOS: 1) 

ALAMEDA DOS 

SALGUEIROS, 

JARAGUÁ; 2) 

AVENIDA Q, 

CANELAS 

RESPECTIVAMENTE, 

5.591 M² E 1.110 M²  

CONSTRUÇÃO 

DE SUAS 

RESPECTIVAS 

SEDES 

 

2001     
DESAFETA E 

DOA 

EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

O PRIMEIRO PARA O CRO/MG; 

O SEGUNDO PARA O 

CREA/MG 

02 NO IBITURUNA: 

1) LOTE 15E (AV. 

PRINCIPAL); 2) 

LOTE 15D (AV. 

PRINCIPAL) 

AMBOS COM 1.000 M² 

CONSTRUÇÃO 

DE SUAS 

RESPECTIVAS 

SEDES 

 

2001     DOAÇÃO 
EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

CRUZAMENTO DA 

R. QUITA PEREIRA 

C/ AV. CARLOS 

FERRANTE - EDGAR 

PEREIRA 

3.280 M² 

FUNCIONAME

NTO DA E.E. 

PROFESSOR 

HAMILTON 

LOPES 

 

2001   2944 
DESAFETA E 

PERMUTA 

EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

LOJA MAÇÔNICA ARLINDO 

DOS SANTOS / LOJA 

MAÇÔNICA LEALDADE E 

JUSTIÇA 

IMEDIAÇÕES DA 

QUADRA IE1 - A 

PARTIR DA RUA 131 

- IBITURUNA 

POR LOTE Nº 13, 

QUADRA IE1, ÁREA 

1.191 M² - BAIRRO 

IBITURUNA 

CONSTRUÇÃO 

DAS SEDES 

DAS LOJAS 

MAÇÔNICAS 

 

2001   

Alter

a 

2.818 

DESAFETA E 

DOA 

EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

CENTRO ESPÍRITA 

MENSAGEIROS DA LUZ/LOJA 

MAÇÔNICA LEALDADE E 

JUSTIÇA 

RUA E E RUA G - 

BAIRRO CANELAS 

PROLONGAMENTO 

3.082 M² / 600 M² 

CONSTRUÇÃO 

DE SEDES 

PRÓPRIAS 

 

2001   

Alter

a 

2.843 

DESAFETA E 

DOA 

ASSOCIAÇÃO 

DA UNIÃO 

ESTE 

BRASILEIRA 

DOS 

ADVENTISTAS 

DO SÉTIMO 

DIA 

 

 

 

 

 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

ASSOCIAÇÃO DA UNIÃO 

ESTE BRASILEIRA DOS 

ADVENTISTAS DO SÉTIMO 

DIA 

LOTES 22, 23 E 24 

DA QUADRA 26 - 

BAIRRO DR. JOÃO 

ALVES 

1.256,47 M² 

CONSTRUÇÃO 

DE SEDES 

PRÓPRIAS 
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2002   2994 
DESAFETAÇ

ÃO 

EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

ÁREAS RESERVADAS À 

ESPAÇOS LIVRES DE USO 

PÚBLICO 

PROLONGAMENTO 

BAIRRO CANELAS 
21294 M2 (NO TOTAL) 

URBANIZAÇÃ

O DO 

CÓRREGO 

VARGEM 

GRANDE COM 

RETIRADA DE 

MORADIAS DE 

ÁREAS DE 

RISCO DE 

INUNDAÇÃO E 

CONTRUÇÃO 

DE MORADIAS 

PARA 

REASSENTAM

ENTO  

 

2002   2993 
DESAFETAÇ

ÃO 

EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

ÁREAS RESERVADAS À 

ESPAÇOS LIVRES DE USO 

PÚBLICO 

CONJUNTO 

RESIDENCIAL 

JARDIM 

PANORAMA II 

12178 M2 (NO TOTAL) 

URBANIZAÇÃ

O DA VILA 

MAURICÉIA 

COM A 

RETIRADA DE 

MORADIAS 

SITUADAS EM 

ÁREAS DE 

RISCO SOB A 

REDE DE 

TENSÃO 

ELÉTRICA E 

CONTRUÇÃO 

DE MORADIAS 

PARA 

REASSENTAM

ENTO 

 

2002   3015 
DESAFETA E 

DOA 

EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

IGREJA PRESBITERIANA 

RENOVADA DE MONTES 

CLAROS 

LOTEAMENTO 

CIDADE 

INSDUSTRIAL 

600 M2 
CONSTRUÇÃO 

DE SEDE 
 

2002   3016 
DESAFETAÇ

ÃO 

EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

SEM DETERMINAÇÃO 

ÁREA MORADA DO 

SOL/ÁREA 

AUGUSTA 

MOTA/ÁREA 

MORADA DO SOL 

1 5931.37 M2 / 2 

3465.75 M2 / 3 1487.94 

M2 

PATRIMÔNIO 

DISPONÍVEL 

DO MUNICÍPIO 
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2002   3006 
DESAFETA E 

DOA 

EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

CASA DO CAMINHO 

TERRENO NO 

BAIRRO CIDADE 

INSDUSTRIAL 

1250 M2 

COSNTRUÇÃO 

DE SEDE E DE 

CRECHE PARA 

ATENDIMENT

O DE 

CRIANÇAS DE 

2 A 6 ANOS 

 

2002   2982 DOAÇÃO 
EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

ESCOLA ESTADUAL 

PROFESSOR HAMILTON 

LOPES 

RUA QUITA 

PEREIRA COM AV. 

CARLOS FERRANTE 

- NO BAIRRO 

EDGAR PEREIRA 

3280 M2 
MUDANÇA DE 

ENTE 
 

2002   2991 DOAÇÃO 
EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE 

MONTES CLAROS 

AV. JOÃO XXIII, 

BAIRRO EDGAR 

PEREIRA 

2795 M2 

MUDANÇA DE 

CESSÃO PARA 

DOAÇÃO 

 

2002   3008 DOAÇÃO 
EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

PROGRAMA HABITAR BRASIL 

- BID 
SEM DEFINIÇÃO SEM DEFINIÇÃO 

CONSTRUÇÃO 

DE MORADIAS 

POPULARES 

 

2002   2983 
DESAFETA E 

DOA 

EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

UNIÃO ESTE BRASILEIRA 

DAS IGREJAS ADVENTISTAS 

DO 7º DIA 

ÁREA NO 

CONUNTO JOSÉ 

CARLOS DE LIMA 

1256.47 M2 

CONSTRUÇÃO 

DE IGREJA, 

SALAS DE 

AULAS E 

QUADRA 

POLIESPORTIV

A 

 

2002   3013 
DESAFETA E 

DOA 

EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

ADEMOC - ASSOCIAÇÃO DOS 

DEFICIENTES FÍSICOS DE 

MONTES CLAROS 

CONJUNTO 

HABITACIONAL 

JOSÉ CARLOS DE 

LIMA 

445 M2 

CONSTRUÇÃO 

DE SEDE 

PRÓPRIA 

 

2002   3014 
DESAFETA E 

DOA 

EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

ROTARY CLUB DE MONTES 

CLAROS OESTE 

ÁREA NO BAIRRO 

NOSSA SENHORA 

APARECIDA 

1187 M2 

CONSTRUÇÃO 

DE ABRIGO 

PARA 

CRIANÇAS DE 

0 A 12 ANOS 

 

2002   3036 CESSÃO 
EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

EMPRENORTE - FUNDAÇÃO 

EDUCACIONAL DE 

EMPREENDEDORES DO 

NORTE DE MINAS  

IMÓVEL À RUA 

FRANCISCO 

COUTINHO, 497 - 

BAIRRO AUGUSTA 

MOTA 

NÃO MENCIONADO 
FUNCIONAME

NTO D SEDE 
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2003   3151 
DESAFETA E 

DOA 

EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

CORPO DE BOMBEIROS 

MILITAR DE MINAS GERAIS 

A PARTIR DA RUA 

12 - 

PROLONGAMENTO 

DO BAIRRO 

CANELAS 

8.980,15 M² 

CONSTRUÇÃO 

DA SEDE 

PRÓPRIA DA 

CORPORAÇÃO 

 

2003   3120 
DESAFETA E 

DOA 

EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

IGREJA EVANGÉLICA LUZ E 

VIDA 

CONJ. 

HABITACIONAL 

JOSÉ CARLOS DE 

LIMA  

584,70 M² 

CONSTRUÇÃO 

DA SEDE DA 

IGREJA 

 

2003   3113 
DESAFETA E 

PERMUTA 

SR. 

FRANCISCO 

FERREIRA 

NETO 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

MONTES CLAROS 

RUA PROJETADA 

(FRENTE - 16,55) (D - 

23,00) (E - 20,80) 

(FUNDOS - 7,60) 

METROS 

257,69 M² 

PASSA A SER 

BEM DO 

PATRIMÔNIO 

DISPONÍVEL 

DO MUNICÍPIO 

 

2003   3111 
DESAFETA E 

DOA 

EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

CONSELHO CENTRAL N. SRA. 

DE MONTES CLAROS DA 

SSVP 

LOTE 01 - QUADRA 

06 - VILA 

TIRADENTES - 

MONTES CLAROS / 

MG 

180,00 M² 

ATENDIMENT

O DE 

FAMÍLIAS 

CARENTES E 

AÇÕES 

COMUNITÁRI

AS 

 

2003     
DESAFETA E 

DOA 

EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

MITRA DIOCESANA DE 

MONTES CLAROS 

A PARTIR DA RUA F 

- VILLAGE DO 

LAGO I 

597,98 M² 

CONSTRUÇÃO 

DE TEMPLO 

RELIGIOSO 

 

2003     DOAÇÃO 
EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

FUNDAÇÃO DE 

DESENVOLVIMENTO 

CIENTÍFICO E 

TECNNOLÓGICO DA 

AGROPECUÁRIA NORTE 

MINEIRA - FUNDETEC 

LOTES NO BAIRRO 

DISTRITO 

INDUSTRIAL  

33.702 M2 E 282,25 M2 

IMPLANTAÇÃ

O DO PARQUE 

TECNOLÓGIC

O REGIONAL 

DE MONTES 

CLAROS 

 

2003   3092 

CONCESSÃO 

E DIREITO 

REAL DE 

USO 

EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

CIA DE TECIDOS NORTE DE 

MINAS - COTEMINAS 

LOTES NO BAIRRO 

DISTRITO 

INDUSTRIAL  

117.850 M2 
NÃO 

MENCIONADA 
 

2004   3196 
DESAFETA E 

DOA 

EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

ASSOCIAÇÃO DA UNIÃO 

ESTE BRASILEIRA DOS 

ADVENTISTAS DO SÉTIMO 

DIA 

1) A PARTIR DA R. 

26, JARAGUÁ; 2) R. 

MARQUESA DOS 

SANTOS, 

INDEPENDÊNCIA 

AMBOS COM 600 M² 

CONSTRUÇÃO 

DE TEMPLOS 

RELIGIOSOS E 

ATIVIDADES 

SOCIAIS 
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2004   3225 
DESAFETA E 

PERMUTA 

EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

SRª. NIZE GONÇALVES 

MENDONÇA 

DA PMOC 

LOTEAMENTO 

BAIRRO NOSSA 

SENHORA 

APARECIDA 335,82 

M2 

COM LOTEAMENTO 

NA VILA TONCHEFF - 

BAIRRO EDGAR 

PEREIRA 335,82  

NÃO 

MENCIONADA 
 

2004   3337 
DESAFETA E 

PERMUTA 

EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

NÃO MENCIONADO 

DA PMOC 

LOTEAMENTO 

BAIRRO SANTA 

RITA II 480 M2 

COM PMOC 

LOTEAMENTO 

BAIRRO SANTA RITA 

II 240 M2 

NÃO 

MENCIONADA 
 

2004   3364 
DESAFETAÇ

ÃO 

EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

NÃO MENCIONADO 

3 LOTEMENTOS 

BAIRRO SÃO 

NORBERTO E 1 

LOTEAMENTO 

BAIRRO SÃO LUIZ 

  

PARA 

PAGAMENTO 

A TÍTULO DE 

INDENIZAÇÃO 

E/OU 

COMPENSAÇÃ

O DE 

TERRENOS 

DESAPROPRIA

DOS PARA AS 

OBRAS DE 

SANEAMENTO 

E 

URBANIZAÇÃ

O DO RIO 

VIEIRA I 

 

2004   3372 
DESAFETA E 

PERMUTA 

EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

SR. JOÃO DIAS DA SILVA 

PMOC 

LOTEAMENTO 

VILA ANTONIETA 

488,61 M2 

COM LOTEAMENTO 

BAIRRO VILA 

ANTONIETA 472 M2 

NÃO 

MENCIONADA 
 

2004     

MODIFICA 

DESTINAÇÃ

O 

DE ÁREAS 

DE TERRENO 

EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

  

LOTEAMENTO 

CIDADE 

INSDUSTRIAL 

3.152,23 M2 

TRANSFORMA

ÇÃO DE ÁREA 

INSTITUCIONA

L EM ÁREA 

VERDE 
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2004     

MODIFICA 

DESTINAÇÃ

O 

DE ÁREAS 

DE TERRENO 

EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

  

LOTEAMENTO 

CIDADE 

INSDUSTRIAL 

2.600 M2 

TRANSFORMA

ÇÃO DE ÁREA 

INSTITUCIONA

L EM ÁREA 

VERDE 

 

2004     
DESAFETA E 

PERMUTA 

EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

         

2004   3338 

DESAFETA E 

DÁ 

CONCESSÃO 

E DIREITO 

REAL DE 

USO 

EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

S.O.S. AMOR EM AÇÃO 
LOTEAMENTO 

BAIRRO CANELAS 
930 M2 

UTILIZAÇÃO 

COMO 

CENTRO DE 

RECUPERAÇÃ

O PARA 

MENORES 

ADOLESCENT

ES 

 

2004     DOAÇÃO 
EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

SOCIEDADE AMIGOS DE 

MIRALTA 

FAZENDA 

MORRINHOS 

DISTRITO DE 

MIRALTA 

12.550 M2 

CONSTRUÇÃO 

DE ÁREA DE 

LAZER E 

AMPLIAÇÃO 

DO 

PERÍMETRO 

DE MIRALTA 

 

2004   3196 
DESAFETA E 

DOA 

EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

UNIÃO ESTE BRASILEIRA 

DAS IGREJAS ADVENTISTAS 

DO 7º DIA 

LOTEAMENTO 

JARAGUÁ 
600 M2 

CONSTRUÇÃO 

DE TEMPLOS 

RELIGIOSOS E 

DESENVOLVI

MENTO DE 

TRABALHO 

SOCIAL 

 

2004   3197 
DESAFETA E 

DOA 

EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

16º IGREJA DO EVANGELHO 

QUADRANGULAR 

LOTEAMENTO 

CANELAS 
1.240 M2 

CONSTRUÇÃO 

DE SEDE  
 

2004   3203 
DESAFETA E 

DOA 

EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

IGREJA EVANGÉLICA POÇO 

DE JACÓ 

CONJUNTO JOSÉ 

CORRÊA 

MACHADO 

504,60 M2 
CONSTRUÇÃO 

DO TEMPLO 
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2004   3204 
DESAFETA E 

DOA 

EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

IGREJA PENTECOSTAL 

MANANCIAIS DO ESPÍRITO 

LOTEAMENTO 

CANELAS II 
705 M2 

CONSTRUÇÃO 

DO TEMPLO E 

OUTRAS 

INSTALAÇÕES 

 

2004   3205 
DESAFETA E 

DOA 

EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

ASSOCIAÇÃO DE 

MORADORES DA VILA 

GRAICE 

LOTEAMENTO 

CANELAS 
575 M2 

CONSTRUÇÃO 

DE SEDE 
 

2004   3206 
DESAFETA E 

DOA 

EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

CASA DA 3ª IDADE SANTA 

ANA 

LOTEAMENTO 

MONTE CARMELO 
552,50 M2 

IMPLANTAÇÃ

O DE PROJETO 

SOCIAL  

 

2004   3207 
DESAFETA E 

DOA 

EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

ORGANIZAÇÃO NÃO 

GOVERNAMENTAL 

CAMINHOS DA 

SOLIDARIEDADE 

LOTEAMENTO 

CHIQUINHO 

GUIMARÃES 

1.728 M2 

IMPLANTAÇÃ

O DO PROJETO 

CASA DA 

CIDADANIA 

 

2004   3208 
DESAFETA E 

DOA 

EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

ASSOCIAÇÃO DE 

MORADORES DO BAIRRO 

JARDIM BRASIL 

LOTEAMENTO 

JARDIM BRASIL 
1.000 M2 

CONSTRUÇÃO 

DE SEDE E DE 

UMA IGREJA 

 

2004   3209 
DESAFETA E 

DOA 

EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

MITRA DIOCESANA DE 

MONTES CLAROS 

LOTEAMENTO 

CANELAS II 
900 M2 

CONSTRUÇÃO 

DA MIGREJA 

DE BOA 

VIAGEM 

 

2004   3213 
DESAFETA E 

DOA 

EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

MITRA DIOCESANA DE 

MONTES CLAROS 
BAIRRO JK II 1058 M2 

CONSTRUÇÃO 

DO TEMPLO 
 

2004   3224 
DESAFETA E 

DOA 

EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

INMETRO - INSTITUTO 

NACIONAL DE METROLOGIA, 

NORMALIZAÇÃO E 

QUALIDADE INSDUSTRIAL 

LOTEAMENTO 

BAIRRO CIDADE 

INDUSTRIAL 

2600 M2 
NÃO 

MENCIONADA 
 

2004   3330 
DESAFETA E 

DOA 

EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
LOTEAMENTO 

INDEPENDÊNCIA 
4918,62 M2 

CONSTRUÇÃO 

DE ESCOLA 

ESTADUAL 

 

2004     
DESAFETA E 

DOA 

EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

ASSOCIAÇÃO DE 

MORADORES DO BAIRRO 

CIDADE INSDUSTRIAL 

LOTEAMENTO 

BAIRRO CIDADE 

INDUSTRIAL 

600 M2 
CONSTRUÇÃO 

DE SEDE 
 

2004   3383 
DESAFETA E 

DOA 

EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

IGREJA MUNDIAL DA 

BENÇÃO DE DEUS 
BAIRRO CANELAS 700 M2 

CONSTRUÇÃO 

DE SEDE 
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2004     

OUTORGA 

ESCRITURA 

PÚBLICA DE 

DAÇÃO 

EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

SR. AUGUSTO JORGE DA 

SILVA 

BAIRRO 

MARACANÃ 
80 M2 

INDENIZAÇÃO 

POR 

DESAPROPRIA

ÇÃO INDIRETA 

DE 

PROPRIEDADE  

 

2005   3407 
DESAFETAÇ

ÃO 

EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

PROGRAMA HABITAR BRASIL 

- BID 

LOTEAMENTO 

CANELAS 
9700,54 

IMPLANTAÇÃ

O DE PROJETO 

SOCIAL  

 

2005   3448 

DESAFETA E 

CONSTITUI 

SERVIDÃO 

EM FAVOR 

DO ESTADO 

DE MG 

EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

COPASA - CIA DE 

SANEAMENTO DE MINAS 

GERAIS 

LOTEAMENTO 

BAIRRO CIDADE 

INDUSTRIAL 

NÃO MENCIONADO 

CONSTRUÇÃO 

DE EMISSÁRIO 

DE ESGOTO 

 

2005     
DESAFETAÇ

ÃO 

EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

  

1 L SANTA LÚCIA/2 

L SANTA LÚCIA/3 L 

SANTO ANTÔNIO/4 

B CARMELO/5 B 

DELFINO 

MAGALHÃES 

1 1960,29 / 2 1960 / 3 

2100 / 4 3600 / 5 120 

ACRÉSCIMOS 

ÀS SEDES DO 

PSF - 

PROGRAMA 

SAÚDE DA 

FAMÍLIA 

 

2005   3462 DOAÇÃO 
EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

CIA DE HABITAÇÃO DOS 

ESTADO DE MG - COHAB 

E/OU FAMÍLIA DE BAIXA 

RENDA DO MUNICÍPIO 

227 LOTES 

SITUADOS EM 11 

QUADRAS DO 

LOTEAMENTO 

VILLAGE DO LAGO 

III 

NÃO DEMONSTRADO 

NA LEI - E SIM NOS 

MEMORIAIS 

PROGRAMA 

"LARES 

GERAIS" - 

PARA 

FAMÍLIAS DE 

BAIXA RENDA 

 

2005   3507 DOAÇÃO 
EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

ASSOCIAÇÃO NÓBREGA DE 

EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA 

SOCIAL - ANEAS 

PÇ BEATO DO 

COOL, B. 

MARACANÃ 

3880 M2 

IMPLANTAÇÃ

O DE 

PROJETOS 

SOCIAIS 

 

2005   3514 CESSÃO 
EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

FLOREVALE - FLORESTA 

VALE DO JEQUITINHONHA 

LTDA 

AV, GOVERNADOR 

MAGALHÃES 

PINTO, 3523 - 

PLANALTO 

40.000 M2 

INSTALAÇÃO 

DE EMPRESA / 

GERAÇÃO DE 

MEPREGOS 
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2005     CESSÃO 
EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

MONTES CLAROS TÊNIS 

CLUBE - MCTC 

PÇ DE ESPORTES / 

AV. OSVALDO 

CRUZ, CENTRO 

1.386,20 M2 

PROPORCIONA

R PRÁTICA 

ESPORTIVA, 

CULTURAL, 

EDUCACIONA

L E LAZER  

 

2005   3400 
DESAFETA E 

DOA 

EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

AV. CULA 

MANGABEIRA, 

CENTRO 

740,89 M2 

CONSTRUÇÃO 

DA SEDE DO 

MINISTÉRIO 

PÚBLICO DE 

MG 

 

2005   3463 
DESAFETA E 

DOA 

EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

CÂMARA MUNICIPAL DE 

MONTES CLAROS 

AV. JOSÉ CORRÊA 

MACHADO, 

CENTRO 

4909 M2 
CONSTRUÇÃO 

DE SEDE 
 

2005   3508 
DESAFETA E 

DOA 

EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
BAIRRO TODOS OS 

SANTOS II 
5.693,25 M2 

CONSTRUÇÃO 

DA ESCOLA 

ESTADUAL 

FRANCISCO 

LOPES 

 

2006     

RECEBER 

IMÓVEL EM 

CESSÃO DE 

USO 

ONEROSA 

EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

MUNICÍPIO DE MONTES 

CLAROS 

QUADRA 8, BAIRRO 

SANTO ANTÔNIO 
312 M2 

FUNCIONAME

NTO DO CRAS 

- CENTRO DE 

REFERÊNCIA 

DA 

ASSISTÊNCIA 

SOCIAL 

 

2006   3569 

DESAFETAÇ

ÃO 

E 

ALIENAÇÃO 

EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

MUNICÍPIO DE MONTES 

CLAROS 

RUA ANTÔNIO 

RODRIGUES. B. SÃO 

JOSÉ 

414,37 M2 

RECURSOS 

ARRECADADO

S NA 

ALIENAÇÃO 

SERÃO 

USADOS NA 

MELHORIA DA 

PÇ 

FLAMARION 

WANDERLEY 
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2006   3626 
DESAFETA E 

DOA 

EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

RUA 2, B. 

CHIQUINHO 

GUIMARÃES 

5440 M2 

SITUA-SE A 

ESCOLA 

ESTADUAL 

ANTÔNIO 

CANELA 

 

2006   3631 
DESAFETA E 

DOA 

EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
RUA D, B. JOÃO 

BOTELHO 
4992 M2 

SITUA-SE A 

ESCOLA 

ESTADUAL 

NEREIDE 

CARVALHO 

 

2006     
PERMUTA E 

DOA 

EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

DE TERRENO NO DISTRITO 

INSDUSTRIAL 61.671,25 M2 DA 

CODEMIG - CIA DE 

DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO DE MG 

POR TERRENO NO 

DISTRITO 

INDUSTRIAL DE 

94.468,03 M2 DA 

CODEMIG - CIA DE 

DESENVOLVIMENT

O ECONÔMICO DE 

MG 

  

DOAÇÃO DA 

ÁREA I PARA 

PETROBRAS - 

PETRÓLEO 

BRASILEIRO 

S/A 

 

2006   3533 
DESAFETA E 

DOA 

EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

CASA SANTA BERNADETE E 

ASSOCIAÇÃO DE 

VOLUNTÁRIOS NO APOIO A 

PACIENTES COM CÂNCER 

AV. SIDNEY 

CHAVES, B. EDGAR 

PEREIRA 

478, 93 M2 

CONSTRUÇÃO 

DE SEDES 

PRÓPRIAS 

 

2006   3534 
DESAFETA E 

DOA 

EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA 

MENDES PIMENTEL 
RUA 13, B. JK II 4508 M2 

CONSTRUÇÃO 

DE MORADIA 

UNIVERSITÁRI

A 

 

2006   3579 
DESAFETA E 

DOA 

EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
B VILLAGE DO 

LAGO II 
24920,44 M2 

CONSTRUÇÃO 

DA CADEIA 

PÚBLICA 

 

2007   3737 
DESAFETA E 

DOA 

EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

CASA DA 3ª IDADE SANTA 

ANA 

B MONTE 

CARMELO 
1.380 M2 

LOCAL ONDE 

FUNCIONA A 

INSTITUIÇÃO 

 

2007   3729 
DESAFETA E 

DOA 

EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

ASSOCIAÇÃO NÓBREGA DE 

EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA 

SOCIAL - ANEAS 

PÇ BEATO DO 

COOL, B. 

MARACANÃ 

3880 M2 

CONSTRUÇÃO 

DE SEDE 

PRÓPRIA 

 

2007     
DESAFETA E 

DOA 

EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

COORDENAÇÃO 

COMUNITÁRIA DA 

PASTORAL DA CRIANÇA 

B. VILA 

ATLÂNTICA 
260 M2 

CONSTRUÇÃO 

DE SEDE 

PRÓPRIA 
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2007   3738 
DESAFETA E 

DOA 

EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

AMIME - ASSOCIAÇÃO DOS 

MEMBROS DA IGREJA 

MANANCIAIS DO ESPÍRITO 

LOTEAMENTO DO 

BAIRRO CANELAS 
1.360 M2 

CONSTRUÇÃO 

DE SEDE 

PRÓPRIA 

 

2007   3739 
DESAFETA E 

DOA 

EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA 

DOS MORADORES DO 

BAIRRO NOVA MORADA 

BAIRRO NOVA 

MORADA 
1.729, 67 M2 

CONSTRUÇÃO 

DE SEDE 

PRÓPRIA 

 

2007   3743 
DESAFETA E 

DOA 

EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E 

INDUSTRIAL DE MONTES 

CLAROS - ACI 

PÇ CÍVICA, B. 

IBITURUNA 
1.080 M2 

CONSTRUÇÃO 

DE SEDE 

PRÓPRIA 

 

2007   3835 
DESAFETA E 

DOA 

EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

CEFET - CENTRO FEDERAL 

DE EDUCAÇÃO 

TECNOLÓGICA 

B VILLAGE DO 

LAGO II 
110.384,26 M2 

INSTALAÇÃO 

DE UNIDADE 
 

2007   3761 
DESAFETA E 

DOA 

EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

AV. ANTÔNIO DE 

FREITAS, S/N B. 

VILLAGE DO LAGO 

III 

ÁREA I 5.000 M2 E 

ÁREA II 5.060 M2 

CONSTRUÇÃO 

DE PRÉDIOS 

ESCOLARES 

 

2007   3828 
DESAFETA E 

DOA 

EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

PROJETO DE APOIO À 

CRIANÇA 

LOTEAMENTO 

VILLAGE DO LAGO 

II 

2.350 M2 

CONSTRUÇÃO 

DE QUADRA 

POLIESPORTIV

A 

 

2007   3692 
DESAFETA E 

DOA 

EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

CASA DA JUVENTUDE SÃO 

LUIZ GONZAGA 

B MONTE 

CARMELO 
4.102,40 M2 

CONSTRUÇÃO 

DE ESCOLA 

INFANTIL 

 

2007     
DESAFETA E 

DOA 

EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA 

NOSSA SENHORA ROSA 

MÍSTICA "CASA SANTA 

BERNADETE" 

LOTEAMENTO B. 

CANELAS 
500,19 M2 

CONSTRUÇÃO 

DE SEDE 

PRÓPRIA 

 

2007   3693 
DESAFETA E 

DOA 

EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

LOJA MAÇÔNICA OBREIROS 

DE ADONHIRAM 

LOTEAMENTO B. 

IBITURUNA 
978 M2 

NÃO 

MENCIONADA 
 

2007     
DESAFETA E 

PERMUTA 

EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

NÃO MENCIONADO 
BAIRRO 

ELDORADO 

ÁREAS DE TERRENO 

MEDINDO 23.580 M2  

NÃO 

MENCIONADA 
 

2007     

DESAFETAÇ

ÃO 

E 

EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

NÃO MENCIONADO 

AV. JOSÉ CORRÊA 

MACHADO, B. 

MELO 

ÁREA 3.969,12 M2 
NÃO 

MENCIONADA 
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ALIENAÇÃO 

2007   3799 

DESAFETAÇ

ÃO 

E 

ALIENAÇÃO 

EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

NÃO MENCIONADO 

REGIÃO B. SÃO 

NORBERTO, MELO, 

TODOS OS SANTOS, 

SÃO LUIZ, 

AUGUSTA MOTA 

11 ÁREAS DE 

117203,33 M2 

NÃO 

MENCIONADA 
 

2007     DESAFETA 
EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

NÃO DETERMINADO 
LOTEAMENTO 

JARDIM OLÍMPICO 
13.895,74 M2 

PATRIMÔNIO 

DISPONÍVEL 

DO MUNICÍPIO 

 

2007     
DESAFETA E 

DOA 

EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
B. VILLAGE DO 

LAGO III 
11.043 M2 

CONSTRUÇÃO 

DE SEDE DE 

CADEIA 

PÚBLICA 

MUNICIPAL 

 

2007   3774 

CONCESSÃO 

E DIREITO 

REAL DE 

USO 

EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

CONCESSIONÁRIA CLAIR 

MONT INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA 

B. PLANALTO 10.017 M2 

FUNCIONAME

NTO DE 

EMPRESA 

PARA 

GERAÇÃO DE 

EMPREGO  

 

2007   3717 

CONCESSÃO 

E DIREITO 

REAL DE 

USO 

EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

HIPOLABOR FARMACÊUTICA 

LTDA. 

LOTEAMENTO 

PLANALTO  
54.149 M2 

FUNCIONAME

NTO DE 

EMPRESA  

 

2007   3837 CESSÃO 
EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

ESTADO DE MINAS GERAIS   2380 M2 

USO DE PARTE 

DO PARQUE 

GUIMARÃES 

ROSA P/ 

IMPLNTAÇÃO 

E 

IMPLEMENTA

ÇÃO DO 

CENTRO DE 

REFERÊNCIA 

EM GESTÃO 

AMBIENTAL 

DO NORTE DE 

MG 
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2007   3691 DOAÇÃO 
EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

ASSOCIAÇÃO DE 

MORADORES DO BAIRRO 

CIRO DOS ANJOS 

LOTEAMENTO 

CIRO DOS ANJOS 
590 M2 

CONSTRUÇÃO 

DE SEDE 

PRÓPRIA 

 

2008   3925 
DESAFETA E 

DOA 

EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

SOCIEDADE RURAL DE 

MONTES CLAROS 

LOTEAMENTO NO 

B. VILA EXPOSIÇÃO 
3808,75 M2 

AMPLIAÇÃO 

DO PARQUE 

DE 

EXPOSIÇÕES 

JOÃO 

ALENCAR 

ATHAYDE 

 

2008   4009 PERMUTA 
EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

NÃO MENCIONADO 

DE ÁREA DE 2835,56 

M2 AV. JOSÉ 

CORRÊA MELO, B. 

MELO 

POR 913,72 M2 RUA 

GONÇALVES 

FIGUEIRA, Nº 202 - 

CENTRO 

NÃO 

MENCIONADA 
 

2008   3935 

CONCESSÃO 

E DIREITO 

REAL DE 

USO 

EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA 

DE MORADORES DO BAIRRO 

CIDADE INDUSTRIAL - 

ASCONCIN 

LOTEAMENTO B. 

CIDADE 

INDUSTRIAL 

810 M2 
NÃO 

MENCIONADA 
 

2008   3934 

CONCESSÃO 

E DIREITO 

REAL DE 

USO 

EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

ASSOCIAÇÃO DOS 

APOSENTADOS E 

PENSIONISTAS DE MONTES 

CLAROS E NORTE DE MG 

SITUADA NO 

BAIRRO SÃO JUDAS 
306,72 M2 

FUNCIONAME

NTO DA SEDE 
 

2008   3933 

CONCESSÃO 

E DIREITO 

REAL DE 

USO 

EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA 

À CRIANÇA E AO 

ADOLESCENTE VILLAGE 

ATIVO 

SITUADA NO 

BAIRRO VILLAGE 

DO LAGO  

607,01 M2 
FUNCIONAME

NTO DA SEDE 
 

2008   3989 

CONCESSÃO 

E DIREITO 

REAL DE 

USO 

EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

  
NÃO 

DETERMINADO 
NÃO DETERMINADO 

CONCESSÃO 

DE DRU PARA 

PESSOAS EM 

VULNERABILI

DADE SOCIAL 

 

2008     

CONCESSÃO 

E DIREITO 

REAL DE 

USO 

EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

ASSOCIAÇÃO ARTESANAL E 

SOCIAL DO NORTE DE MINAS 

- AARSONORTE 

CONJ. 

HABITACIONAL 

JOSÉ CARLOS DE 

LIMA  

600, 25 M2 
FUNCIONAME

NTO DA SEDE 
 

2008   4011 

CONCESSÃO 

E DIREITO 

REAL DE 

USO 

EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

R & D EMBALAGENS LTDA. 

LOTEAMENTO 

CIDADE 

INDUSTRIAL 

5.000 M2 
FUNCIONAME

NTO EMPRESA 
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2008   4015 

CONCESSÃO 

E DIREITO 

REAL DE 

USO 

EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

BIO - LIFE INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE COSMÉTICOS 

LTDA. 

LOTEAMENTO 

CIDADE 

INDUSTRIAL 

4.300 M2 
FUNCIONAME

NTO EMPRESA 
 

2008   4016 

CONCESSÃO 

E DIREITO 

REAL DE 

USO 

EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

META PEÇAS E SERVIÇOS 

LTDA. 
BAIRRO PLANALTO 4.125 M2 

FUNCIONAME

NTO EMPRESA 
 

2008   4025 

CONCESSÃO 

E DIREITO 

REAL DE 

USO 

EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

ASSOCIAÇÃO DE 

ABATEDOUROS DE AVES DO 

NORTE DE MINAS - ABAVES 

BAIRRO JARDIM 

OLÍMPICO / 

JURAMENTO 

NÃO MENCIONADO 
FUNCIONAME

NTO DA SEDE 
 

2008     

CONCESSÃO 

E DIREITO 

REAL DE 

USO 

EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS 

CERVANTES LTDA. 

BAIRRO SANTA 

LÚCIA 
8.000 M2 

FUNCIONAME

NTO EMPRESA 
 

2008     

CONCESSÃO 

E DIREITO 

REAL DE 

USO 

EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
PARQUE 

GUIMARÃES ROSA 
4.276,86 M2 

USO DE PARTE 

DO PARQUE 

GUIMARÃES 

ROSA P/ 

FUNCIONAME

NTO DA 11ª 

CIA 

INDEPENDENT

E DA PM DE 

MEIO 

AMBIENTE E 

TRÂNSITO 

RODOVIÁRIO 

 

2008   3952 
DESAFETAÇ

ÃO 

EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

  

BAIRRO JARDIM 

OLÍMPICO / 

JURAMENTO 

3.432,65 M2 

DESTINADA À 

CONSTRUÇÃO 

DO CENTRO 

MUNICIPAL 

DE 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

CEMEI 
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2008   3951 
DESAFETAÇ

ÃO 

EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

  

AV. ANTÔNIO 

FERREIRA DE 

OLIVEIRA, B. 

MONTE CARMELO 

3.414,67 M2 

DESTINADA À 

CONSTRUÇÃO 

DO CENTRO 

MUNICIPAL 

DE 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

CEMEI 

 

2008   3950 
DESAFETAÇ

ÃO 

EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

  
RUA G - B. 

PLANALTO 
2.800 M2 

DESTINADA À 

CONSTRUÇÃO 

DO CENTRO 

MUNICIPAL 

DE 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

CEMEI 

 

2008   3944 

DESAFETAÇ

ÃO 

E 

ALIENAÇÃO 

EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

  
BAIRRO MORADA 

DO SOL 
136,77 M2 

NÃO 

MENCIONADA 
 

2008     
DESAFETAÇ

ÃO 

EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

  

RESIDENCIAL 

JARDIM 

PANORAMA II  

12.178 M2 

IMPLANTAÇÃ

O DE 

HABITAÇÕES 

POPULARES 

 

2008   4024 
DESAFETA E 

PERMUTA 

EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

SR. JOSÉ ROMÁRIO DE 

OLIVEIRA 

DE PMOC ÁREA NO 

BAIRRO NOSSA 

SENHORA 

APARECIDA DE 450 

M2 

POR ÁREA NO 

BAIRRO SANTOS 

REIS DE 672,55 M2 

PERMUTA  

2008     
DESAFETA E 

DOA 

EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

ASSOCIAÇÃO DOS 

DEFICIENTES DE MONTES 

CLAROS - ADEMOC 

LOTEAMENTO B. 

CANELAS 
900 M2 

CONSTRUÇÃO 

DE SEDE 

PRÓPRIA 

 

2008   3924 DOAÇÃO 
EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA 

DE MORADORES DO BAIRRO 

UNIVERSITÁRIO 

LOTEAMENTO JK II 874 M2 
NÃO 

MENCIONADA 
 

2008     DOAÇÃO 
EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

CONFEDERAÇÃO DE IRMÃOS 

BENEFICENTES DE MONTES 

CLAROS 

LOTEAMENTO 

VILA REAL 
1.024 M2 

NÃO 

MENCIONADA 
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2009     CESSÃO 
EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

RUA CEL. COELHO, 

Nº163 - B. 

ESPLANADA DO 

AEROPORTO 

IMÓVEL DE 8 SALAS 

E ÁREA PRÉDIO 

FUNCIONAME

NTO DA 

POLÍCIA 

MILITAR DO 

ESTADO DE 

MG 

 

2009     CESSÃO 
EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

LOTEAMENTO 

VILLAGE DO LAGO 

III 

IMÓVEL DE 13.159 M2 

CULTIVO DE 

HORTAS 

PELOS 

DETENTOS DO 

PRESÍDIO DE 

MONTES 

CLAROS 

 

2009     DOAÇÃO 
EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

ASSOCIAÇÃO PADRE 

TIÃOZINHO DE APOIO AO 

PACIENTE CARENTE COM 

CÂNCER 

PROLONGAMENTO 

DO LOTEAMENTO 

CANELAS 

662,45 M2 

CONSTRUÇÃO 

DE SEDE 

PRÓPRIA 

 

2009   4106 DOAÇÃO 
EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

UNIVERSIDADE ESTADUAL 

DE MONTES CLAROS - 

UNIMONTES 

LOTEAMENTO 

SANTO EXPEDITO 
285,60 M2 

CONSTRUÇÃO 

DA CASA DA 

GESTANTE 

 

2009   4125 DOAÇÃO 
EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

CONSELHO METROPOLITANO 

DE MONTES CLAROS DA 

SOCIEDADE DE SÃO VICENTE 

DE PAULO 

BAIRRO VILA SION 1.009,93 M2 

CONSTRUÇÃO 

DE SEDE 

PRÓPRIA 

 

2009   4149 DOAÇÃO 
EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA 

DE MORADORES DO BAIRRO 

UNIVERSITÁRIO 

LOTEAMENTO JK II 874 M2 
NÃO 

MENCIONADA 
 

2009     
DESAFETA E 

DOA 

EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS 

PRODUTORES E CHACREIROS 

DOS CAMPOS ELÍSIOS 

DISTRITO DE 

CAMPOS ELÍSIOS 
1.146 M2 

CONSTRUÇÃO 

DE SEDE 

PRÓPRIA 

 

2009     
DESAFETA E 

PERMUTA 

EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

POLÍGONO VEÍCULOS E 

PEÇAS LTDA. 

DE PMOC ÁREA DE 

1.115 M2 NA AV. 

DEP. PLÍNIO 

RIBEIRO 

POR POLÍGONO 

ÁREA DE TAMANHO 

NÃO INFORMADO NA 

AV. DEP. PLÍNIO 

RIBEIRO 

NÃO 

MENCIONADA 
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2009   4171 DOAÇÃO 
EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

APAC - ASSOCIAÇÃO DE 

PROTEÇÃO AOS 

CONDENADOS DE MONTES 

CLAROS 

BAIRRO JARDIM 

OLÍMPICO / 

JURAMENTO 

19.943 M2 

CONSTRUÇÃO 

DE SEDE 

PRÓPRIA 

 

2009   4170 DOAÇÃO 
EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

ASSOCIAÇÃO PADRE 

TIÃOZINHO DE APOIO AO 

PACIENTE CARENTE COM 

CÂNCER 

PROLONGAMENTO 

DO LOTEAMENTO 

CANELAS 

372 M2 
NÃO 

MENCIONADA 
 

2009   4174 

CONCESSÃO 

E DIREITO 

REAL DE 

USO 

EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

POLÍCIA MILITAR BAIRRO JK 300 M2 

CONSTRUÇÃO 

DO PELOTÃO 

PLANALTO / 

JK 

 

2009   4184 DOAÇÃO 
EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

ASSOCIAÇÃO DOS 

DEFICIENTES DE MONTES 

CLAROS - ADEMOC 

LOTEAMENTO B. 

CANELAS 
570 M2 

CONSTRUÇÃO 

DE SEDE 

PRÓPRIA 

 

2009   4178 

CONCESSÃO 

E DIREITO 

REAL DE 

USO 

EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

CLARO S.A. 

FAZENDA 

CAMARINHAS, 

ZONA RURAL 

DISTRITO DE NOVA 

ESPERANÇA 

225 M2 

CONSTRUÇÃO 

DE ESTAÇÃO 

DE RÁDIO 

BASE PARA 

DESENVOLVI

MENTO DE 

SERVIÇOS DE 

TELEFONIA 

MÓVEL 

PESSOAL 

 

2009   4088 DOAÇÃO 
EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

ASSOCIAÇÃO PADRE 

TIÃOZINHO DE APOIO AO 

PACIENTE CARENTE COM 

CÂNCER 

PROLONGAMENTO 

DO LOTEAMENTO 

CANELAS 

1.162,64 M2 

CONSTRUÇÃO 

DE SEDE 

PRÓPRIA 

 

2009                    

2010   4201 

DESAFETAÇ

ÃO 

E 

ALIENAÇÃO 

EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

NÃO DETERMINADO 

AV. JOSÉ CORRÊA 

MACHADO, 

CENTRO 

4.909 M2 
PARA 

ALIENAÇÃO 
 

2010   4242 

CONCESSÃO 

E DIREITO 

REAL DE 

USO 

EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

AeC CENTRO DE CONTATOS 

S/A 

14 LOTES NO 

LOTEAMENTO 

BAIRRO SANTA 

LÚCIA 

8.000 M2 
FUNCIONAME

NTO EMPRESA 
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2010   4260 

DESAFETAÇ

ÃO E 

PERMUTA 

EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

ASSOCIAÇÃO ARAUTOS DO 

EVANGELHO DO BRASIL 

DE PMOC ÁREA I 

NA AV. MARIA DAS 

DORES BARRETO, 

B. IBITURUNA DE 

9.537,33 M2 

POR ÁREA II NA AV. 

MARIA DAS DORES 

BARRETO, B. 

IBITURUNA DE 

1.875,37 M2 

ÁREA I PASSA 

A SER A 

VERDE / ÁREA 

II PASSA A SER 

DA 

ASSOCIAÇÃO 

 

2010   4205 
DESAFETA E 

DOA 

EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS 

PRODUTORES E CHACREIROS 

DOS CAMPOS ELÍSIOS 

DISTRITO DE 

CAMPOS ELÍSIOS 
1.146 M2 

CONSTRUÇÃO 

DE SEDE 

PRÓPRIA 

 

2010   4230 DOAÇÃO 
EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

UNIÃO FEDERAL 
BAIRRO 

IBITURUNA 
2.031,50 M2 

INSTALAÇÃO 

DA JUSTIÇA 

FEDERAL DE 

1ª INSTÂNCIA 

DE MONTES 

CLAROS 

 

2010     

CONCESSÃO 

E DIREITO 

REAL DE 

USO 

EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

CONSTRUTORA MISTRAL 

LTDA. 

LOTEAMENTO 

CIDADE 

INDUSTRIAL 

12.892 M2 
FUNCIONAME

NTO EMPRESA 
 

2010     DOAÇÃO 
EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

PREFEITURA 

MONTES 

CLAROS 

UNIÃO FEDERAL 
BAIRRO 

IBITURUNA 
2.865 M2 

CONSTRUÇÃO 

DA SEDE DO 

FÓRUM DA 

JUSTIÇA 

ESPECIALIZAD

A DO 

TRABALHO E 

TRIBUNAL 

REGIONAL DO 

TRABALHO 

DA 3ª REGIÃO 
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APÊNDICE II 

 

QUANTIDADE E PERCENTUAL DE PROJETOS DE LEI CONCEDIDOS POR CATEGORIA DE ENTIDADE RECEPTORA, 

BENEFICIÁRIA OU DONATÁRIA. 

 
ENTIDADE RECEPTORA, 

BENEFICIÁRIA OU DONATÁRIA FREQUÊNCIA % 

Associação 23 15,6 

Associação de moradores 11 7,5 

Associação/Religiosa 7 4,8 

Educacional 7 4,8 

Empresa 15 10,2 

Esporte/Lazer 1 0,7 

Habitacional 3 2,0 

Não informado 19 12,9 

Pessoa 5 3,4 

Pública 25 17,0 

Religiosa 13 8,8 

Sanitário 1 0,7 

Segurança pública 3 2,0 

Sindicato/Conselho 2 1,4 

Social 12 8,2 

Total 147 100,0 

Fonte: Dados organizados pela autora,  2013 
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APÊNDICE III 

 

QUANTIDADE E PERCENTUAL DE PROJETOS DE LEI CONCEDIDOS POR CATEGORIA DE ENTIDADE DONATÁRIA 

   

   ENTIDADE RECEPTORA, BENEFICIADA ou 
DONATÁRIA Média (m) 

Desvio 
Padrão 

Associação 1.802,33 2583,400265 

Associação de moradores 881 376,7264982 

Associação/Religiosa 916 455,0867575 

Educacional 22.886,01571 40279,22734 

Empresa 22.224 32598,20589 

Pessoal 372,074 219,1388073 

Pública 11.336 19759,58564 

Religiosa 1.225,25 1461,707239 

Segurança pública 4.640,075 6137,792927 

Sindicato/Conselho 1500 707,1067812 

Social 3.464 5485,750008 
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APÊNDICE IV 

 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁREAS POR BAIRRO 

 

 FREQUÊNCIA % 

ALTO SÃO JOÃO 1 0,7 

AUGUSTA MOTA 1 0,7 

CANELAS 14 9,5 

CANELAS II 2 1,4 

CANELAS PROLONGAMENTO 3 2,0 

CENTRO 4 2,7 

CHIQUINHO GUIMARÃES 2 1,4 

CIDADE INDUSTRIAL 11 7,5 

CIRO DOS ANJOS 1 0,7 

DISTRITO DE CAMPOS ELÍSIOS 2 1,4 

DISTRITO DE MIRALTA 1 0,7 

DISTRITO DE NOVA ESPERANÇA 1 0,7 

DISTRITO INDUSTRIAL 3 2,0 

DR. JOÃO ALVES 2 1,4 

EDGAR PEREIRA 4 2,7 

ELDORADO 1 0,7 

ESPLANADA DO AEROPORTO 1 0,7 
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IBITURUNA 9 6,1 

INDEPENDÊNCIA 1 0,7 

INDUSTRIAL 1 0,7 

JARAGUÁ 1 0,7 

JARAGUÁ/ INDEPENDÊNCIA 1 0,7 

JARAGUÁ/CANELAS 1 0,7 

JARDIM BRASIL 1 0,7 

JARDIM OLÍMPICO / JURAMENTO 4 2,7 

JARDIM PANORAMA II 2 1,4 

JK 1 0,7 

JK II 4 2,7 

JOÃO BOTELHO 1 0,7 

JOSÉ CARLOS DE LIMA 5 3,4 

JOSÉ CORRÊA MACHADO 1 0,7 

MARACANÃ 3 2,0 

MELO 2 1,4 

MONTE CARMELO 4 2,7 

MORADA DO SOL 1 0,7 

MORADA DO SOL/ AUGUSTA MOTA 1 0,7 

NOSSA SENHORA APARECIDA 4 2,7 

NOVA MORADA 1 0,7 

PLANALTO 5 3,4 

SANTA LÚCIA 2 1,4 

SANTA LÚCIA/SANTO 
ANTÔNIO/CARMELO/DELFINO 
MAGALHÃES 

1 0,7 

SANTA RITA II 1 0,7 

SANTO ANTÔNIO 1 0,7 

SANTO EXPEDITO 1 0,7 
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SÃO JOSÉ 1 0,7 

SÃO JUDAS 1 0,7 

SÃO NORBERTO /SÃO LUIZ 1 0,7 

SÃO NORBERTO/ MELO/ TODOS OS 
SANTOS/ SÃO LUIZ/ AUGUSTA MOTA 

1 0,7 

SEM DEFINIÇÃO 9 6,1 

TIRADENTES 1 0,7 

TODOS OS SANTOS II 1 0,7 

VARGEM GRANDE 1 0,7 

VILA ANTONIETA 1 0,7 

VILA ATLÂNTICA 1 0,7 

VILA EXPOSIÇÃO 1 0,7 

VILA REAL 1 0,7 

VILA SION 1 0,7 

VILA TIRADENTES 1 0,7 

VILLAGE DO LAGO 2 1,4 

VILLAGE DO LAGO I 2 1,4 

VILLAGE DO LAGO II 3 2,0 

VILLAGE DO LAGO III 4 2,7 

Total 147 100,0 
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APÊNDICE V 

FINALIDADES PARA AS QUAIS SERVIRAM AS ÁREAS PÚBLICAS 

 

FINALIDADE 

 n % 

 1 0,7 

ACRÉSCIMOS ÀS SEDES DO PSF - 
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 

1 0,7 

AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE 
EXPOSIÇÕES JOÃO ALENCAR ATHAYDE 

1 0,7 

ÁREA I PASSA A SER A VERDE / ÁREA II 
PASSA A SER DA ASSOCIAÇÃO 

1 0,7 

ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS CARENTES 
E AÇÕES COMUNITÁRIAS 

1 0,7 

CONCESSÃO DE DRU PARA PESSOAS 
EM VULNERABILIDADE SOCIAL 

1 0,7 

CONSTRUÇÃO DA CADEIA PÚBLICA 1 0,7 

CONSTRUÇÃO DA CASA DA GESTANTE 1 0,7 

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL 
FRANCISCO LOPES 

1 0,7 

CONSTRUÇÃO DA SEDE DA IGREJA 2 1,4 
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CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FÓRUM DA 
JUSTIÇA ESPECIALIZADA DO TRABALHO 
E TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 
DA 3ª REGIÃO 

1 0,7 

CONSTRUÇÃO DA SEDE DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO DE MG 

1 0,7 

CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA 
CORPORAÇÃO 

1 0,7 

CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA E 
OUTRAS INSTALAÇÕES 

1 0,7 

CONSTRUÇÃO DAS SEDES DAS LOJAS 
MAÇÔNICAS 

1 0,7 

CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA 
CRIANÇAS DE 0 A 12 ANOS 

1 0,7 

CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER E 
AMPLIAÇÃO DO PERÍMETRO DE MIRALTA 

1 0,7 

CONSTRUÇÃO DE EMISSÁRIO DE 
ESGOTO 

1 0,7 

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ESTADUAL 1 0,7 

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA INFANTIL 1 0,7 

CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE RÁDIO 
BASE PARA DESENVOLVIMENTO DE 
SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL 
PESSOAL 

1 0,7 
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CONSTRUÇÃO DE IGREJA, SALAS DE 
AULAS E QUADRA POLIESPORTIVA 

2 1,4 

CONSTRUÇÃO DE MORADIA 
UNIVERSITÁRIA 

1 0,7 

CONSTRUÇÃO DE MORADIAS 
POPULARES 

1 0,7 

CONSTRUÇÃO DE PADARIA 
COMUNITÁRIA 

1 0,7 

CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES 1 0,7 

CONSTRUÇÃO DE QUADRA 
POLIESPORTIVA 

1 0,7 

CONSTRUÇÃO DE SEDE 30 20,4 

CONSTRUÇÃO DE SEDE DE CADEIA 
PÚBLICA MUNICIPAL 

1 0,7 

CONSTRUÇÃO DE SEDE DE ASSOC. DE 
MORADORES E DE UMA IGREJA 

1 0,7 

CONSTRUÇÃO DE SUAS RESPECTIVAS 
SEDES 

2 1,4 

CONSTRUÇÃO DE TEMPLO RELIGIOSO 5 3,5 

CONSTRUÇÃO DE TEMPLO RELIGIOSO E 
DESENVOLVIMENTO DE TRABALHO 
SOCIAL 

2 1,4 

CONSTRUÇÃO DE UM ASILO 1 0,7 

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE 
REEDUCAÇÃO DO MENOR INFRATOR DE 
MOC 

1 0,7 
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CONSTRUÇÃO DO PELOTÃO PLANALTO / 
JK 

1 0,7 

CONSTRUÇÃO DO TEMPLO E OUTRAS 
INSTALAÇÕES 

1 0,7 

CONSTRUÇÃO DE SEDE E DE CRECHE 
PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DE 2 
A 6 ANOS 

1 0,7 

CULTIVO DE HORTAS PELOS DETENTOS 
DO PRESÍDIO DE MONTES CLAROS 

1 0,7 

DESTINADA À CONSTRUÇÃO DO 
CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL CEMEI 

3 2,0 

DOAÇÃO DA ÁREA I PARA PETROBRAS - 
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A 

1 0,7 

FUNCIONAMENTO DA E.E. PROFESSOR 
HAMILTON LOPES 

1 0,7 

FUNCIONAMENTO DA POLÍCIA MILITAR 
DO ESTADO DE MG 

1 0,7 

FUNCIONAMENTO DA SEDE 5 3,5 

FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO 
DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA 
SOCIAL 

1 0,7 

FUNCIONAMENTO EMPRESA 8 5,5 

IMPLANTAÇÃO DE HABITAÇÕES 
POPULARES 

1 0,7 
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IMPLANTAÇÃO DE PROJETO SOCIAL 3 2,1 

IMPLANTAÇÃO DO PARQUE 
TECNOLÓGICO REGIONAL DE MONTES 
CLAROS 

1 0,7 

IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CASA DA 
CIDADANIA 

1 0,7 

INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO 
INDIRETA DE PROPRIEDADE 

1 0,7 

INSTALAÇÃO DA JUSTIÇA FEDERAL DE 1ª 
INSTÂNCIA DE MONTES CLAROS 

1 0,7 

INSTALAÇÃO DE EMPRESA / GERAÇÃO 
DE MEPREGOS 

1 0,7 

INSTALAÇÃO DE UNIDADE 1 0,7 

LOCAL ONDE FUNCIONA A INSTITUIÇÃO 1 0,7 

MUDANÇA DE CESSÃO PARA DOAÇÃO 1 0,7 

MUDANÇA DE ENTE 1 0,7 

NÃO MENCIONADA 20 13,6 

PARA ALIENAÇÃO 1 0,7 

PARA PAGAMENTO A TÍTULO DE 
INDENIZAÇÃO E/OU COMPENSAÇÃO DE 
TERRENOS DESAPROPRIADOS PARA AS 
OBRAS DE SANEAMENTO E 
URBANIZAÇÃO DO RIO VIEIRA I 

1 0,7 
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PASSA A SER BEM DO PATRIMÔNIO 
DISPONÍVEL DO MUNICÍPIO 

3 2,1 

PERMUTA 1 0,7 

PROGRAMA "LARES GERAIS" - PARA 
FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA 

1 0,7 

PROPORCIONAR PRÁTICA ESPORTIVA, 
CULTURAL, EDUCACIONAL E LAZER 

1 0,7 

RECURSOS ARRECADADOS NA 
ALIENAÇÃO SERÃO USADOS NA 
MELHORIA DA PÇ FLAMARION 
WANDERLEY 

1 0,7 

SITUA-SE A ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO 
CANELA 

1 0,7 

SITUA-SE A ESCOLA ESTADUAL NEREIDE 
CARVALHO 

1 0,7 

TRANSFORMAÇÃO DE ÁREA 
INSTITUCIONAL EM ÁREA VERDE 

2 1,4 

URBANIZAÇÃO DA VILA MAURICÉIA COM 
A RETIRADA DE MORADIAS SITUADAS 
EM ÁREAS DE RISCO SOB A REDE DE 
TENSÃO ELÉTRICA E CONTRUÇÃO DE 
MORADIAS PARA REASSENTAMENTO 

1 0,7 
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URBANIZAÇÃO DO CÓRREGO VARGEM 
GRANDE COM RETIRADA DE MORADIAS 
DE ÁREAS DE RISCO DE INUNDAÇÃO E 
CONTRUÇÃO DE MORADIAS PARA 
REASSENTAMENTO 

1 0,7 

USO DE PARTE DO PARQUE GUIMARÃES 
ROSA P/ FUNCIONAMENTO DA 11ª CIA 
INDEPENDENTE DA PM DE MEIO 
AMBIENTE E TRÂNSITO RODOVIÁRIO 

1 0,7 

USO DE PARTE DO PARQUE GUIMARÃES 
ROSA P/ IMPLNTAÇÃO E 
IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE 
REFERÊNCIA EM GESTÃO AMBIENTAL 
DO NORTE DE MG 

1 0,7 

UTILIZAÇÃO COMO CENTRO DE 
RECUPERAÇÃO PARA MENORES 
ADOLESCENTES 

1 0,7 

Total 147 100,0 

 


