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Dados sobre a Região Metropolitana de Belo Horizonte

RMBH
34 municípios

5,9 mi habitantes

R$194.828 mi

Colar 
Metropolitano

+ 16 municípios

+ 0,5 mi habitantes

Minas Gerais
853 municípios

21,04 mi habitantes

R$598,5 bi



O que é a Agência RMBH?
A Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte – Agência
RMBH –, foi criada pela Lei Complementar nº. 107, de 2009, de acordo com o §2º do
art. 4º da Lei Complementar nº 89, de 12 de janeiro de 2006, na forma de autarquia
territorial e especial, com caráter técnico e executivo, para fins de planejamento,
assessoramento e regulação urbana e viabilização de instrumentos de
desenvolvimento integrado da Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Hoje, a Agência RMBH possui, em sua direção colegiada:

Diretora-Geral: Mila Costa
Diretor de Regulação: Elvis Gaia
Diretor de Planejamento: Charliston Moreira.

Quais são as principais competências da Agência RMBH?
• elaborar o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado e promover seus planos,
programas e projetos;

• propor estudos técnicos de interesse regional, compatibilizando-os com os
interesses do Estado e dos Municípios integrantes da RMBH; 

• manter permanente avaliação e fiscalização da execução dos planos e programas
aprovados para a RMBH; 

• articular-se com instituições públicas e privadas, nacionais e internacionais, para
captação de recursos para a RMBH; 

• articular-se com os Municípios integrantes da RMBH, com órgãos e entidades
federais e estaduais e com organizações privadas, para o cumprimento de funções
públicas de interesse comum; 

• assessorar tecnicamente os Municípios integrantes da RMBH;

• fornecer suporte técnico e administrativo à Assembléia Metropolitana e ao Conselho
Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano;



• promover diagnósticos da realidade socioeconômica local e de âmbito
metropolitano;

• constituir e manter banco de dados com informações atualizadas necessárias ao
planejamento;

• colaborar para o desenvolvimento institucional dos Municípios metropolitanos;

• exercer poder de polícia administrativa, em especial na regulação urbana
metropolitana.

• apoiar a execução integrada das funções públicas de interesse comum;



50% + 50% +

Quais as funções públicas trabalhadas pela Agência
RMBH?
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O Fundo Metropolitano é fonte de recursos para a Agência RMBH
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Projetos de Destaque Agência RMBH

Parcelamento do Solo – Revisão Legal

Revisão, adequação e simplificação dos instrumentos normativos referentes ao parcelamento do
solo – instrumentos atuais são dispersos e apresentam inconsistências que reduzem a segurança
das decisões.

Clientes: população em Geral

Vantagens: simplificação

Situação: em andamento

Origem Destino de Cargas

Estudo permite visualizar o fluxo de cargas na região metropolitana e como elas transitam para
outras áreas do Estado, do Brasil e até outros países. A matriz OD de cargas e suas atualizações,
permitem insights para  outras políticas públicas além das de mobilidade: emissão de poluentes,
corredores de cargas perigosas, desenvolvimento econômico, etc.

Clientes: Poder Público, empreendedores e
população em geral

Vantagens: disponibilização de informações
de grande relevância

Situação: em andamento

PDDI + Macrozoneamento

O PDDI foi encaminhado para a ALMG em dezembro de 2017, mas não foi apreciado, sendo
necessário reencaminhar o Projeto de Lei – aprimoramento do plano para incorporação dos
desafios mais atuais da metrópole. 

Observação: trata-se de dispositivo previsto no Estatuto da Metrópole (Lei Federal 13.089/2015) e
na Lei Complementar 88/2006 como instrumento de planejamento metropolitano



Situação: a ser definido pelo Conselho Metropolitano

Cooperação Técnica

ARMBH SEINFRA

ESCRITÓRIO DE MOBILIDADE

PLANMOB
RMBH

METRÔ PEF
RODO
ANEL

PELT

Matriz Origem
e Destino de Cargas

Matriz Origem
e Destino de Pessoas



Cartilha de Serviços Agência RMBH
Unidade responsável: Núcleo para Assessoramento Técnico Especial - NATE
  
Título do Projeto: Agência em Seu Município

Objeto: O programa consiste em entender e auxiliar, de forma adjunta, as demandas estruturais
dos 34 municípios que compõem a RMBH, e dos 16 municípios que abrangem o Colar
Metropolitano. Os representantes da Agência RMBH procuram discutir e compreender as
demandas locais em planejamento urbano, além de fortalecer os vínculos entre as administrações
municipais e a autarquia em prol da coordenação das políticas públicas.
  
Forma de adesão/custo: gratuita. A adesão ao programa se dá por meio do contato direto com o
município, que recebe a visita da equipe técnica da Agência RMBH.
  
Contrapartida: não se aplica 
  
Contato: Gabrielle Sperandio Malta - Chefe do Núcleo para Assessoramento Técnico Especial /
gabrielle.sperandio@agenciarmbh.mg.gov.br / (31) 9 8364-5030
  
Observações: contato preferencial por e-mail, disponível em telefone em horário núcleo, das 9h às
17h.

Unidade responsável: Núcleo para Assessoramento Técnico Especial - NATE
  
Título do Projeto: Conferência Metropolitana
  
Objeto: Evento realizado a cada dois anos, previsto em Lei Complementar Estadual nº 89 de
12/2006, a Conferência Metropolitana acontece com o intuito de congregar os diversos agentes
públicos, privados e da sociedade civil para a discussão das pautas metropolitanas, em prol do
desenvolvimento integrado da RMBH, além de eleger os membros do Conselho Deliberativo da
RMBH, representantes dos municípios e da sociedade civil.
  
Forma de adesão/custo: gratuita. A adesão se dá pela inscrição dos cidadãos e representantes
municipais no evento.

Contrapartida: não se aplica. 
  
Contato: Gabrielle Sperandio Malta - Chefe do Núcleo para Assessoramento Técnico Especial /
gabrielle.sperandio@agenciarmbh.mg.gov.br / (31) 9 8364-5030
  
Observações: contato preferencial por e-mail, disponível em telefone em horário núcleo, das 9h às
17h.



Unidade responsável: Núcleo para Assessoramento Técnico Especial - NATE
  
Título do Projeto: Conexão Metropolitana
 
Objeto: Programa que possui propósito de ser um espaço de interação permanente entre o setor
público, a sociedade civil e a iniciativa privada na busca de soluções para desafios comuns na
RMBH, por meio de workshops, debates, seminários, oficinas e afins. Os principais objetivos do
programa são discutir, levar conhecimento e estar junto aos municípios, por meio da competência
da Agência RMBH em oferecer apoio técnico teórico e prático no desenvolvimento e na gestão de
políticas públicas de interesse comum na RMBH e Colar Metropolitano.
  
Forma de adesão/custo: gratuita. A adesão se dá pela inscrição dos cidadãos e representantes
municipais aos eventos e capacitações.
  
Contrapartida: não se aplica. 
  
Contato: Gabrielle Sperandio Malta - Chefe do Núcleo para Assessoramento Técnico Especial / 
 gabrielle.sperandio@agenciarmbh.mg.gov.br / (31) 9 8364-5030
  
Observações: Contato preferencial por e-mail, disponível em telefone em horário núcleo, das 9h às
17h.

Unidade responsável: Núcleo para Assessoramento Técnico Especial – NATE 

Título do Projeto: Apoio Técnico em Regularização Fundiária Urbana - REURB

Objeto: Apoio técnico aos municípios da RMBH nas demandas relacionadas aos procedimentos de
regularização fundiária, urbana consistindo em medidas multidisciplinares que resultem no direito
constitucional à moradia e melhoria das condições urbanísticas de núcleos urbanos informais como
vertente de desenvolvimento socioeconômico.

Forma de adesão/custo: gratuita. A adesão se dá pelo estabelecimento de acordos de cooperação
técnica entre a Agência RMBH e os municípios, a partir das demandas específicas.
  
Contrapartida: não se aplica. 
  
Contato: Gabrielle Sperandio Malta - Chefe do Núcleo para Assessoramento Técnico Especial /
gabrielle.sperandio@agenciarmbh.mg.gov.br / (31) 9 8364-5030
  
Observações: contato preferencial por e-mail, disponível em telefone em horário núcleo, das 9h às
17h.



Unidade responsável: Gerência de Fiscalização -GF
  
Título do Projeto: Apoio técnico nas operações de Fiscalização dos Parcelamentos de Solo.
  
Objeto: Apoio técnico nas operações de fiscalização da parcelamentos de solo localizados nos
municípios da RMBH e em seu Colar, com vistas a regularização dos mesmos.
  
Forma de adesão/custo: gratuito. É necessário somente encaminhar um ofício para a Agência
RMBH, solicitando uma fiscalização, anexando no pedido, os documentos básicos necessários
relacionados a área objeto da vistoria (planta de localização, registro e contratos de compra e
venda), para auxiliar na abertura do processo.
  
Contrapartida: não se aplica.
  
Contato: Daniel Mendes e Cristiano Medeiros / daniel.mendes@agenciarmbh.mg.gov.br e
cristiano.medeiros@agenciarmbh.mg.gov.br / (31) 3915- 6992 ou 3915-6961
  
Observações: Enquanto a pandemia persistir, favor utilizar apenas o contato por e-mail

Unidade responsável: Gerência de Apoio à Ordenação Territorial - GAOT
  
Título do Projeto: Apoio técnico sobre assuntos relacionados à Ordenação Territorial.
  
Objeto: Apoio técnico sobre o procedimento de licenciamento urbanístico metropolitano, legislação
relacionada, procedimentos adotados e recomendados, bem como das melhores formas e boas
práticas na interação com a Agência RMBH nos processos relacionados.
  
Forma de adesão/custo: gratuito. É necessário somente encaminhar um ofício para a Agência
RMBH, solicitando apoio técnico, anexando no pedido, os detalhes e expectativas com relação a
demanda, para que seja avaliada pela equipe da GAOT.
  
Contrapartida: não se aplica
  
Contato: Glória Pinheiro - Gerente de Apoio à Ordenação Territorial /
gloria.pinheiro@agenciarmbh.mg.gov.br
  
Observações: Enquanto a pandemia persistir, favor utilizar apenas o contato por e-mail



Unidade responsável: Gerência de Apoio à Ordenação Territorial - GAOT

Título do Projeto: Emissão de Anuência Metropolitana
  
Objeto: Solicitação para emissão do atestado de conformidade dos projetos de parcelamento do
solo para fins urbanos com a legislação em vigor e com as diretrizes e políticas para o
desenvolvimento urbano metropolitano, na forma de Certidão de Anuência e de Selo de Anuência,
antes da aprovação dos projetos pelos municípios, que pode ser classificada como Anuência
Prévia, nos casos de novos parcelamentos ou desmembramentos, ou como Anuência Corretiva,
nos casos de regularização de parcelamentos.
   
Forma de adesão/custo: Gratuito para o município. É necessário somente seguir as orientações
disponíveis em http://www.metropolitana.mg.gov.br/anuencia-previa/
  
Contrapartida: não se aplica.

Contato: Gloria Pinheiro Gerente de Apoio à Ordenação Territorial /
gloria.pinheiro@agenciarmbh.mg.gov.br

Observações: Enquanto a pandemia persistir, favor utilizar apenas o contato por e-mail.
Necessário que o interessado/empreendedor pague taxa relativa ao serviço.

Unidade responsável: Gerência de Apoio à Ordenação Territorial - GAOT

Título do Projeto: Emissão de Diretrizes Urbanísticas Metropolitanas

Objeto: Solicitação para emissão de documento técnico emitido pela Agência RMBH, para
observância do planejamento metropolitano e compatibilização com as funções públicas de
interesse comum;
  
Forma de adesão/custo: gratuito para o município. É necessário somente seguir as orientações
disponíveis em http://www.metropolitana.mg.gov.br/anuencia-previa/
  
Contrapartida: não se aplica.
  
Contato: Gloria Pinheiro - Gerente de Apoio à Ordenação Territorial /
gloria.pinheiro@agenciarmbh.mg.gov.br
  
Observações: Enquanto a pandemia persistir, favor utilizar apenas o contato por e-mail.
Necessário que o interessado/empreendedor pague taxa relativa ao serviço.



Unidade responsável: Gerência de Apoio à Ordenação Territorial - GAOT
  
Título do Projeto: Solicitação manifestação para Alteração de Uso do Solo Rural para fins urbanos
  
Objeto: Processo para requerimento de manifestação da Agência de Desenvolvimento da RMBH
quanto à alteração do uso do solo rural para fins urbanos, em atendimento ao art. 53 da Lei Federal
6.766/79.
  
Forma de adesão/custo: gratuito para o município. É necessário somente que o interessado siga as
orientações disponíveis em http://www.metropolitana.mg.gov.br/anuencia-previa/
  
Contrapartida: não se aplica.

Contato: Gloria Pinheiro - Gerente de Apoio à Ordenação Territorial /
gloria.pinheiro@agenciarmbh.mg.gov.br 
  
Observações: Enquanto a pandemia persistir, favor utilizar apenas o contato por e-mail

Unidade responsável: Gerência de Apoio à Ordenação Territorial - GAOT
  
Título do Projeto: Solicitação manifestação para Dispensa de Anuência para Desmembramento
Rural

Objeto: Processo para requerimento de manifestação da Agência de Desenvolvimento da RMBH
quanto à dispensa de anuência prévia metropolitana para desmembramento em zona rural;

Forma de adesão/custo: gratuito para o município. É necessário somente que o interessado siga as
orientações disponíveis em http://www.metropolitana.mg.gov.br/anuencia-previa/
  
Contrapartida: não se aplica.

Contato: Gloria Pinheiro- Gerente de Apoio à Ordenação Territorial /
gloria.pinheiro@agenciarmbh.mg.gov.br
  
Observações: Enquanto a pandemia persistir, favor utilizar apenas o contato por e-mail



Unidade responsável: Diretoria de Planejamento Metropolitano, Articulação e Intersetorialidade
  
Título do Projeto: Apoio técnico para revisão / elaboração de Planos Diretores Municipais
  
Objeto: Apoio técnico em todo o processo de revisão / elaboração de Planos Diretores, incluindo a
elaboração de produtos técnicos, coordenação,  e articulação.
  
Forma de adesão/custo: assinatura de Acordo de Cooperação Técnica entre a Agência RMBH e o
Município

Contrapartida: Indicar servidor público para ser o secretário executivo do projeto no município
durante a realização dos trabalhos e acompanhar as atividades desenvolvidas; Criação /
destinação de espaço físico e digital para o acompanhamento por parte população do projeto;
Organização e divulgação de audiências públicas; Fornecimento de dados e informações; Prover
todo o apoio logístico necessário para a execução do trabalho no município.
   
Contato: Charliston Marques Moreira - Diretor de Planejamento Metropolitano, Articulação e
Intersetorialidade / charliston.moreira@agenciarmbh.mg.gov.br / (31) 3916-7688
  
Observações: restrito aos municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte e do Colar
Metropolitano.

Unidade responsável: Diretoria de Planejamento Metropolitano, Articulação e Intersetorialidade

Título do Projeto: Emissão de notas técnicas referentes ao planejamento urbano municipal

Objeto: Elaboração e envio de notas técnicas referentes ao planejamento urbano do município,
incluindo adequabilidade do plano diretor às legislações, parâmetros urbanísticos, consultas,
dentre outros assuntos.

Forma de adesão/custo: Envio de demanda à Diretoria-Geral da Agência de Desenvolvimento da
Região Metropolitana de Belo Horizonte.
  
Contrapartida: não se aplica.
   
Contato: Charliston Marques Moreira - Diretor de Planejamento Metropolitano, Articulação e
Intersetorialidade / charliston.moreira@agenciarmbh.mg.gov.br / (31) 3916-7688
  
Observações: restrito aos municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte e do Colar
Metropolitano.



Regularização fundiária

Apoio a revisão dos Planos Diretores

Escritório de Mobilidade

Rodoanel Metropolitano

Monitoramento de Enchentes

Anuência 100% digital

Revisão do Decreto de Anuência e Reestruturação da Fiscalização Metropolitana

Agenda Positiva 2020-2021

Formalização de parcerias com municípios para assessoramento à realização de regularização
fundiária. Atuação conjunta Agência RMBH e Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico
(SEDE) para mapeamento e regularização de núcleos urbanos informais na RMBH.
 

Trabalho de assessoramento técnico aos municípios de Esmeraldas, Florestal, Itaguara, Raposos,
Santa Luzia e Taquaraçu de Minas. 

Cooperação técnica firmada entre a Agência RMBH e a Secretaria de Estado de Infraestrutura
(SEINFRA) para desenvolvimentos dos principais projetos de infraestrutura do Estado: Plano de
Mobilidade da RMBH + Metrô + Plano Estratégico Ferroviário + Rodoanel + Plano Estadual de
Logística de Transportes + Matriz Origem Destino de Pessoas e de Cargas 

 
O Rodoanel ligará alguns dos principais polos econômicos de Minas Gerais, ampliando a malha
viária do estado com melhoria na qualidade de vida da população e garantindo melhores vias de
acesso. A região do Anel Rodoviário ficará, portanto, mais livre para a circulação de veículos
coletivos e individuais, sendo possível a redução em torno de 1.000 acidentes por ano.

 
Apoio ao planejamento integrado metropolitano e ações conjuntas com o Instituto Mineiro de
Gestão das Águas (IGAM), para a busca de soluções técnicas compartilhadas e a inovação em
políticas públicas voltadas para o desenvolvimento sustentável.

O sistema permite o acompanhamento da tramitação dos documentos em tempo real pelo
empreendedor e pelas prefeituras municipais. Além disso, elimina a utilização de papel no
processo, tornando o projeto um ganho prático, econômico e sustentável.

Desburocratização - apoio aos municípios na reestruturação da fiscalização municipal.



Programa Agência no Seu Município

Parceria SEJUSP

Acordo de Cooperação Técnica entre a Agência RMBH, Belo Horizonte e ICLEI-AMÉRICA DO
SUL

Atualização do PDDI

Compreensão de demandas e dificuldades dos municípios através de contato direto.

A Agência RMBH, em parceria com o Consulado Britânico, tem estimulado o fomento a iniciativas
para o planejamento e a gestão da região metropolitana, destacando a possibilidade de
implantação de um sistema de gestão de acidentes de trânsito, que tem por objetivo identificar
locais com alta probabilidade de ocorrência de acidentes com a utilização de inteligência artificial,
baseado em dados históricos. A implantação está sendo viabilizada por meio do trabalho conjunto
com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública.

A RMBH foi selecionada como parceira do Projeto INTERACT-Bio: Ação Integrada pela
Biodiversidade promovido pelo ICLEI - América do Sul, para que incorpore em seus mecanismos de
planejamento questões relacionadas à biodiversidade e serviços ecossistêmicos, otimizando a
gestão da biodiversidade no território, o que está alinhado na função pública de interesse comum
de preservação do meio ambiente. A parceria será formalizada por meio de um Acordo de
Cooperação Técnica a ser celebrado entre a Agência RMBH, Belo Horizonte e ICLEI-AMÉRICA DO
SUL.

A Diretoria de Planejamento Metropolitano e o Núcleo para Assessoramento Técnico Especial da
Agência RMBH, realizou ao longo dos primeiros meses de 2020 um diagnóstico acerca do Plano
Diretor de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de Belo Horizonte (PDDI-RMBH) e
seu Macrozoneamento, a fim de identificar pontualmente as necessidades de revisão por eixo
estruturante, bem como uma análise holística do conteúdo comum aos eixos, cuja atualização
posiciona-se substancial para tornar o projeto exequível e adequado à uma nova realidade
metropolitana.

 



Anuência Digital

Lote Legal

Fiscalização Digital

Parcelamento do Solo

Fiscalização

Licenciamento Urbanístico

Revisão dos Marcos Legais

Unificação de Entendimentos

PDDI + Macrozoneamento

infoRMBH

Apoio à revisão dos Planos Diretores Municipais

Regularização Fundiária Urbana

Pesquisa Origem-Destino

Matriz OD de Cargas e desdobramento

Indicadores Metropolitanos

Ações Agência RMBH 2019-2022
Inovação  e melhoria de processos

Regulação Metropolitana

Planejamento Metropolitano

Desenvolvimento do Entorno da Cidade Administrativa

Aerotrópole Mineira

PPP Resíduos Sólidos

GT Economia Circular do Ciclo do Lixo

Plano Metropolitano de Habitação de Interesse Social

Conexão Metropolitana

Conferência Metropolitana

Pensar Metropolitano

Agência no Seu Município

Outros Projetos

Capacitações e Geração de Conhecimento



Equipe Agência RMBH
Mila B. Leite Corrêa da Costa
Diretora-Geral da Agência RMBH

José César Massimo Faria
Chefe de Gabinete

Gabrielle Sperandio Malta
Núcleo para Assessoramento Técnico Especial

Elvis Clayton Nunes Gaia
Diretoria de Regulação Metropolitana

Charliston Marques Moreira
Diretoria de Planejamento Metropolitano

Nelson Luiz Pimenta
Diretoria de Inovação e Logística

Barney Oliveira Bichara
Procurador-Chefe

Jânia Marisa Malheiros
Auditora Seccional

Francielle Cristina Ferreira Cota
Assessora-chefe de Comunicação Social



Equipe Agência RMBH
Procuradoria
Letícia Lima Tessari

NATE – Núcleo para Assessoramento Técnico Especial
Clarice do Vale
Túlio dos Santos Gama

Auditoria
Marco Aurélio Barbosa Vasconcelos
Igor Augusto Soares

Gabinete
Renata Lan Goulart de Souza
Diana Carneiro Lopes
Lilia Lane Moreira Pinto da Cruz
José Geraldo Gomes 
Valterci Washington de Souza Melo

Diretorias

Diretoria de Regulação Metropolitana
Daniela Vaz Silva
Glorinha Pinheiro
Ananda Camargo da Silva
Gabriela Mara Batista de Sousa
Viviane Cota Alves da Silva
Silvia Gramiscelli Reis
Fernanda Rodrigues
Raquel Amorim de Oliveira
Alex Dayrell Bretas Alvarenga Bastos
Daniel de Freitas Morais Mendes
Cristiano Martins de Medeiros

Diretoria de Planejamento Metropolitano, Articulação e Intersetorialidade
Adalberto Stanley Marques Alves
Diego Pessoa Santos
Fernanda Lobo
Leopoldo Ferreira Curi
Marco Antônio 
Paulo Góes
Newton de Carvalho Junior
Livia Gamboge Reis



Equipe Agência RMBH
Diretoria de Inovação e Logística
Alessandra Siqueira
Island Oliveira da Silva
Daniel Fernandes Roberto Maia
Lucas Silvestre Dutra
Lidiane dos Remédios Dornelas
Taís Mendes da Silva
Renato dos Santos Dourado
Flávia de Jesus Anjos
Joyce Camilla Melo da Conceição


