
PROJETO DE LEI N°. __ &......".Z,"'----/2011.

''Institui a Rej!,iãoMetropolitana de Rio Branco, constituída pelos
municípios que especifica"

o GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE

FAÇO SABER que a Assembléia Legislativa do Estado do Acre decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:

Art. 1 Fica instituída, na fonna do art. 25, §3, da Constituição Federal, a Região
Metropolitana de Rio Branco, constituída pelos municípios de Rio Branco, Bujari e Senador
puiomard.

Art. 2 A Região Metropolitana de Rio Branco terá um Conselho Deliberativo e um
Conselho Consultivo.

§1° O Conselho Deliberativo constituir-se-á de 5 (cinco) membros de reconhecida
capacidade técnica ou administrativa, nomeados pelo Governador do Estado, sendo um deles
dentre os nomes que figurem em lista tríplice feita pelo Prefeito de Rio Branco e outro mediante
indicação dos demais municípios integrantes da Região Metropolitana.

§2° O Conselho Consultivo compor-se-á de um representante de cada mumcipro
integrante da Região Metropolitana e de 3 (três) representantes da sociedade civil sob a direção
do Presidente do Conselho Deliberativo.

§3° Incumbe ao Estado prover, mediante recursos orçamentanos, as despesas de
manutenção do Conselho Deliberativo e do Conselho Consultivo.

Art. 3° Compete ao Conselho Deliberativo:

I. promover a elaboração do Plano de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana
e a programação dos serviços comuns;

lI. coordenar a execução de programas e projetos de interesse da Região Metropolitana,
obietivando-lhes sem re ue ossíve a unifica ão uanto aos servi os comuns.



Art. 4° Compete ao Conselho Consultivo:
I. opinar, por solicitação dq Conselho Deliberativo, sobre questões de interesse da Região

Metropolitana;
11. sugerir ao Conselho Deliberativo a elaboração de planos regionais e a adoção de

providências relativas ê execução dos serviços comuns.
Art. 5° Reputam-se de interesse metropolitano os seguintes serviços comuns aos municípios

que integram a Região:
I. planejamento integrado do desenvolvimento econômico e social;

H. saneamento básico, notadamente abastecimento de água, rede de esgoto e serviço de
limpeza pública;

IH. uso do solo metropolitano;
IV. transportes e sistema viário;
V. aproveitamento dos recursos hídricos e controle da poluição ambiental.

Art. 6° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões "Deputado Francisco Cartaxo"

Em: 1R de outubro de 2011 .

Deputado MJW:QlmJM~Já!'s

www.a/eac.net

http://www.a/eac.net


JUSTIFICATIVA

Submeto à elevada consideração de Vossas Excelências o Projeto de Lei em anexo, que

objetiva instituir a Região Metropolitana de Rio Branco, de acordo com que faculta a

Constituição Federal de 1988.

A criação da Região Metropolitana de Rio Branco tem por finalidade a instituição de uma

administração regional eficiente de uma área com forte relação de interdependência econômica e

social, de maneira a partilhar igualmente os benefícios destinados a região e que reside no

reconhecimento de situações que representam indicativos de uma unidade sócio-econômica-

espacial, cujo interesse transcende os limites municipais, observando-se uma correspondência

entre o fenômeno urbano e a unidade político-administrativa.-Atende ainda o propósito da política governamental de promover o desenvolvimento do

Estado do Acre, de modo sustentável, equilibrado e integrado objetivando, dessa forma, a

conciliação entre os objetivos econômicos, sociais e do meio ambiente.

Faz-se mister considerar que as principais vantagens de uma Região Metropolitana será a

prioridade nos programas federais e estaduais nas áreas de habitação, saneamento, transportes,

além da possibilidade de criação de mecanismos de planejamento e aplicação de recursos,

favorecendo a transferência de verbas, racionalizando as ações comuns aos municípios

envolvidos.

É importante destacar que através da administração conjunto, destes municípios, e

possível possibilitar e aperfeiçoar a oferta de prestação de serviços, da instalação de novas

empresas ligadas ao ramo da indústria, agroindústria, do comércio e serviços e desenvolver novos

ramos que auxiliem no desenvolvimento regionalizado, compreendendo as áreas metropolitanas e

zona rural.

Esperamos que esta eminente Casa Legislativa acolha a matéria e vote pela sua aprovação.

Sala das Sessões "Deputado Francisco Cartaxo"
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