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CAPÍTULO 3

MÉXICO: A COORDENAÇÃO INTERGOVERNAMENTAL 
É SUFICIENTE PARA CONSTRUIR UMA GOVERNANÇA 
METROPOLITANA NA AMÉRICA LATINA?1

Juan Ángel Demerutis Arenas2

1 RELAÇÕES INTERGOVERNAMENTAIS E PROCESSO DE METROPOLIZAÇÃO

O México é uma república federal com um sistema organizado em unidades 
territoriais, chamadas entidades federativas, com um governo central. No  total, 
são 32 entidades federativas, incluindo a recém-constituída Cidade do México, 
anteriormente o Distrito Federal. Essas unidades são livres e soberanas, e são elas 
que moldam o pacto federativo. A Constituição dos Estados Unidos Mexicanos 
é o documento que forma a estrutura legal na qual as três esferas governamentais 
são definidas: federal, estadual e municipal, sem a possibilidade de um nível 
intermediário, como regional ou metropolitano. O pacto estabelece duas entidades 
soberanas: o governo federal e os estados – deixando o município como  célula 
básica da estrutura territorial, política e administrativa, contudo como entidade 
autônoma; não soberana.

Os Estados Unidos Mexicanos – nome oficial do país – foram formados como 
república federal em 31 de janeiro de 1824, ao fim da Guerra de Independência 
da Espanha. Naquela época, o federalismo era considerado a melhor maneira 
de estabilizar o país e alcançar a unidade dos líderes regionais que participaram 
do movimento. Desde então, o pacto federal tem sido fonte de tensões entre os 
estados e o governo central, com questões de centralização ou descentralização 
entre liberais e conservadores (Chávez, 1996).

O pacto teve suas bases em três constituições políticas: 1824, 1857 e 
1917. Na primeira, foi concebido um governo federal com poderes limitados. 
Na segunda, juntamente com as leis de reforma, foi criado um governo federal 
mais forte, que controlou pela primeira vez algumas propriedades que haviam sido 
expropriadas da Igreja, além de recursos subterrâneos. A nova Constituição de 

1. DOI: http://dx.doi.org/10.38116/978-65-5635-017-2cap3
2. Professor e pesquisador no Departamento de Projetos Urbanos do Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño 
(CUAAD) da Universidade de Guadalajara; professor de planejamento urbano e meio ambiente e de planejamento 
urbano e território no CUAAD; membro da Rede Metropolitana de Governança e da Asociacion Latinoamericana de 
Escuelas de Urbanismo y Planeacion (Aleup); e consultor no âmbito do Programa Executivo de Cooperação Cepal/Ipea. 
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1917, em vigor com modificações, incluiu a concessão dos poderes da Federação 
que antes eram exercidos apenas pelos estados.

As mudanças no relacionamento entre estados e municípios levaram, ao 
longo do tempo, ao aparecimento de algumas reformas importantes, entre as 
quais o processo de devolução de poderes do governo federal para os governos 
locais – sem dúvida a medida mais revolucionária, que atualmente corre o risco 
de ser revertida por um novo governo centralista.

Em termos de planejamento metropolitano, as relações entre os três níveis 
de governo no México tomaram forma a partir de dois elementos: o pacto federal 
e os processos de descentralização/democratização, que abriram as portas para os 
governos locais se envolverem na construção de políticas públicas (Chávez, 1996; 
Rodríguez, 1998).

Antes de ocorrer a descentralização e a democratização, como produto da 
concentração de poder no governo federal, os problemas particulares de cada 
estado eram ignorados ao se tentar estabelecer um modelo único e uniforme. 
Atualmente, ao contrário, é mais claro que cada um dos 32 estados possua 
características e objetivos específicos, portanto sendo inútil aplicar regulamentos 
de tamanho único (one size fits all),3 pois não seria adequado à natureza diversa 
das entidades.

O processo de desenvolvimento de políticas públicas na área de planejamento 
vinha passando por um período de reformas radicais como resultado da inércia 
em relação à descentralização, reformas que empoderaram os municípios, 
concedendo-lhes responsabilidades que estavam anteriormente nas mãos do 
governo do estado. Uma dessas responsabilidades envolve o planejamento e o 
controle do desenvolvimento das áreas metropolitanas.

Por meio de uma análise da literatura mexicana sobre o desenvolvimento 
de políticas públicas para o planejamento urbano, é possível estabelecer a 
existência de eventos importantes em uma linha do tempo que molda seis fases do 
planejamento urbano e territorial (Arenas, 2018). Elas são baseadas nas relações 
intergovernamentais entre a Federação, os estados e os municípios nos últimos 
cinquenta anos.

Fase 1: experiências estaduais em planejamento urbano – planejamento de 
capitais e abandono de pequenos municípios (1970-1975). Nessa fase, o governo 
federal ainda não havia estabelecido condições para o controle do desenvolvimento 
urbano. As áreas metropolitanas eram atendidas e administradas pelos governos 

3. O termo one size fits all foi utilizado pelo autor na versão original do texto, em espanhol. Em sentido estrito, o 
termo significa dizer que seria infrutífero aplicar a mesma regra para todos os casos dada a enorme diversidade – uma 
característica que marca as regiões. 
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de alguns estados, contudo, nem todos precisaram abordar essa questão em 
todos os aglomerados urbanos, dado que alguns concentraram seus esforços 
apenas nas capitais.

Fase 2: revolução federal no planejamento urbano e territorial (1976-1982). 
Nessa fase, o governo federal estabeleceu as condições para a administração 
das áreas metropolitanas interestaduais. Por um lado, a Federação conferiu aos 
governos estaduais a responsabilidade das áreas metropolitanas intermunicipais 
e, por outro, empoderou os governos municipais e os transformou nos mais 
relevantes atores em sua definição – o que não foi bem visto pelas entidades 
federais porque já observavam as limitações dos governos municipais (Congreso 
de la Unión, 1976).

Fase 3: resistência dos governos estaduais ao planejamento municipal por 
decreto federal e possibilidade de coordenação intermunicipal (1983-1992). 
Nessa fase, por meio de uma reforma da Constituição (art. 115, 1983), os 
governos municipais receberam a administração do desenvolvimento urbano e do 
zoneamento. Apesar disso, alguns governos estaduais, que mantiveram o controle 
das áreas metropolitanas e seu planejamento, insistiram em assumir a elaboração 
de normas e instrumentos de acordo com suas tradições, deixando os municípios 
fora da tomada de decisão. Pela primeira vez, os municípios que não estavam sob 
a diretriz desses governos estaduais tiveram a oportunidade de se coordenar e se 
associar para a prestação mais eficiente de serviços públicos.

Fase 4: governos municipais responsáveis   pelo planejamento e pela 
fragmentação na tomada de decisões nas áreas metropolitanas (1993-2008). 
Os governos estaduais finalmente cederam ao decreto da Federação e tornaram 
efetiva a autonomia municipal. Nessa fase, os governos estaduais passaram a 
participar marginalmente na tomada de decisões para o planejamento urbano 
municipal e metropolitano, deixando a maioria das responsabilidades nas 
mãos dos governos municipais. Ao mesmo tempo, o governo federal assumiu 
as responsabilidades das áreas metropolitanas binacionais, especificamente as da 
fronteira com os Estados Unidos da América (Congreso de la Unión, 1993).

Fase 5: coordenação metropolitana – governos municipais em conjunto 
com o governo estadual e a governança (2009-2016). Os governos estaduais 
e municipais se coordenaram para planejar o desenvolvimento de áreas 
metropolitanas, particularmente aquelas dentro do território de uma entidade 
federativa, ou seja, intermunicipais. Além disso, foi proposta a criação de 
instâncias de coordenação metropolitana com participação cidadã (Congreso del 
Estado de Jalisco, 2008; 2011).

Fase 6: reaparecimento do governo federal na arena do planejamento urbano 
e territorial (2017-2020). O governo federal reservou-se o direito de definir regras 
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e chefiar as instituições das áreas metropolitanas binacionais e interestaduais e de 
definir as regras para as áreas metropolitanas interestaduais por meio de coordenação 
intergovernamental (Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 2016).

2 O PROCESSO DE METROPOLIZAÇÃO NO MÉXICO

O México, como a grande maioria dos países latino-americanos, tornou-se um 
país predominantemente urbano desde o início dos anos 1970. O processo de 
urbanização foi produto da migração de grande parte da população rural para as 
cidades, a fim de obter uma qualidade de vida melhor do que as aglomerações 
campestres ofereciam. Esse processo de migração, que se iniciou há cerca de 
cinquenta anos, tem se reproduzido nas últimas três décadas, agora de cidades 
pequenas ou médias para grandes áreas metropolitanas.

Em 1960, existiam 12 zonas metropolitanas (ZMs), que continham 25,6% 
da população. Em 2000, já se contavam 55, que concentravam 52,8%  da 
população, o que significa que, na virada do século, o México já era um país 
metropolitano. Em 2015, foi reconhecida a existência de 74 ZMs, que, segundo 
dados estatísticos do Instituto Nacional de Estatística, Geografia e Informática 
(Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática – Inegi), recebiam 
62,8% da população total (tabela 1).

A metropolização progressiva do país exige regulamentos e instituições que 
atendam às demandas das ZMs, que possuem características diferentes do restante 
da população urbana do país. A fragmentação das decisões no território mostrou 
que as ações de um município metropolitano podem impactar as localidades 
vizinhas se os problemas não forem abordados de maneira abrangente. Da mesma 
forma, as oportunidades que as economias de escala e a associação intermunicipal 
das grandes cidades oferecem também podem ser aproveitadas. Por isso, é 
importante entender o fenômeno e, em seguida, projetar e elaborar políticas 
públicas que ofereçam soluções para os problemas específicos da metropolização 
dentro de uma estrutura de governança.

TABELA 1
Indicadores metropolitanos

Indicador 1960 1980 1990 2000 2005 2010 2015

Áreas metropolitanas 12   26   37   55   56   59   74

Demarcações e municípios metropolitanos 64 131 155 309 345 367 417

Entidades federais 14   20   26   29   29   29   32

População total (milhões)   9      26,1      31,5      51,5      57,9      63,8       75,1

População nacional (%)    25,6      39,1      38,8      52,8   56      56,8      62,8

Fonte: Sedatu, Conapo e Inegi (2018); Unikel, Chiapetto e Villarreal (1978); Negrete e Salazar (1986); Sobrino (1993); Sedesol, 
Conapo e Inegi (2004; 2007; 2012).
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3 MARCO LEGAL DA QUESTÃO METROPOLITANA

Embora a questão metropolitana tenha sido abordada por pesquisadores 
mexicanos na década de 1970 (Unikel, 1976), a legislação mexicana não usou o 
conceito de metropolização. A referência feita foi apenas a um termo próximo: 
conurbação. Esse termo foi definido como um fenômeno de continuidade física 
das aglomerações urbanas.

O conceito de conurbação apareceu pela primeira vez nos regulamentos 
mexicanos na Lei Geral de Assentamentos Humanos (Ley General de 
Asentamientos Humanos – LGAH), publicada em 26 de maio de 1976. Definia 
aglomeração como “o fenômeno que ocorre quando dois ou mais centros 
populacionais formam ou tendem a formar uma unidade geográfica, econômica, 
política e social” (Congreso de la Unión, 1976, art. 18, tradução nossa).

Essa lei também determinou a necessidade de se reconhecer formalmente 
a conurbação, sendo o Executivo federal responsável por fazer isso quando a 
aglomeração incluísse territórios de dois ou mais estados; e o governador de um 
estado quando a aglomeração estivesse completamente dentro do território de 
uma única entidade federal. A maneira de isso ser feito era por meio de uma 
“declaração de conurbação”.

A própria legislação estabeleceu que a Federação deveria participar de 
processos de aglomeração apenas quando duas jurisdições estaduais estivessem 
envolvidas. Se não fosse esse o caso, a responsabilidade pela aglomeração seria do 
governo do estado.

A criação de uma comissão de conurbação foi contemplada desde o início, 
o que incluiria a participação de representantes dos governos federal, estaduais 
e municipais, bem como do secretário federal, que presidiria a comissão  e 
cujo objetivo seria a coordenação institucional e a concertação de ações 
e investimentos com os setores sociais e privados. É importante notar, no entanto, 
que a representação de grupos organizados da sociedade civil e da Academia 
não foi incluída.

Essa postura em relação à complexidade que a continuidade física das 
cidades representa – principalmente quando envolve territórios de duas ou 
mais jurisdições – é a mesma há muitos anos no país, com ênfase especial no 
planejamento e controle do desenvolvimento urbano.

Em 1983, a própria Constituição mexicana foi reformada para conceder 
aos municípios a possibilidade de coordenar e associar a prestação de serviços 
públicos comuns (Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
2016, art. 115), como abastecimento de água e fornecimento de drenagem 
sanitária. Posteriormente, em 1993, a LGAH foi modificada para confirmar 
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as responsabilidades correspondentes aos governos municipais (locais) que não 
haviam sido respeitadas pelos governos estaduais (subnacionais), pois mantinham 
para si muitas das responsabilidades conferidas aos municípios.

A reforma da LGAH também incluiu o conceito de conurbação, que foi 
definido da seguinte forma: “a continuidade física e demográfica que forma ou 
tende a formar dois ou mais centros populacionais” (Congreso de la Unión, 1993, 
art. 3, tradução nossa). A própria legislação dedicou um capítulo completo às 
conurbações, esclarecendo que a jurisdição federal deveria estar apenas naquelas 
em que participam duas ou mais entidades federais e seus respectivos municípios. 
Nessas aglomerações estava prevista a participação dos três níveis de governo: 
federal, estadual e municipal. Além disso, ficou determinado que as conurbações 
dentro dos limites de um único estado deveriam cumprir a legislação local, 
deixando claro que elas não são de responsabilidade da Federação. Portanto, para 
entender a dinâmica de grande parte das áreas metropolitanas do México, seria 
necessário revisar a legislação estadual sobre o assunto, pois somente assim seriam 
conhecidas as condições e características de cada entidade federativa.

A nova versão da LGAH (Congreso de la Unión, 1993), determinou que um 
acordo deveria ser estabelecido entre os governos federal, estaduais e municipais 
para constituir uma área metropolitana interestadual. O convênio deve conter a 
delimitação da área conurbada e os compromissos de cada um no planejamento 
e na regulamentação, com base em um programa de gestão para a região. 
Também deve incluir a determinação de ações e investimentos para atender a 
requisitos comuns em matéria de reservas territoriais, preservação e equilíbrio 
ecológico, infraestrutura, equipamentos e serviços suburbanos, bem como para 
o fornecimento de serviços de abastecimento de água, drenagem, transporte, 
educação, saúde e recreação.

Essa versão da LGAH também abordou a questão das cidades  
fronteiriças/binacionais (fronteiras com os Estados Unidos, Guatemala e Belize) 
e definiu que as competências relacionadas a elas deveriam envolver tratados, 
acordos e convenções internacionais sobre o assunto – incluindo os poderes dos 
governos estaduais e municipais.

TABELA 2
Tipos de zonas metropolitanas de acordo com as jurisdições

Tipo Quantidade

Internacional/binacional 10

Interestadual   6

Intermunicipal/municipal 58

Total 74

Elaboração do autor.
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Na legislação de 1993, o termo área metropolitana apareceu pela primeira vez, 
aliás, definido de maneira ambígua: “o espaço territorial de influência dominante 
de um centro populacional” (Congreso de la Unión, 1993, art. 2, tradução nossa). 
A definição de ZM não contemplava o amplo significado do termo, uma vez que 
não incluía o fenômeno da conurbação, o tamanho da cidade e a coordenação entre 
os governos municipais envolvidos, tanto no planejamento metropolitano, quanto 
na implementação de infraestrutura ou prestação de qualquer serviço.

A questão metropolitana foi abordada de forma contundente pelo governo 
federal até 2016, quando a Lei Geral de Assentamentos Humanos, Planejamento 
Territorial e Desenvolvimento Urbano (Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano – LGAHOTDU) foi publicada 
no Diário Oficial da Federação, em 28 de novembro. Essa lei deu uma nova 
dimensão ao termo no México e estabeleceu uma posição de liderança do governo 
federal ao lidar com o fenômeno metropolitano no país.

A LGAHOTDU definiu áreas metropolitanas como “centros populacionais 
ou conurbações que, devido à sua complexidade, interações, relevância social e 
econômica, formam uma unidade territorial de influência dominante e são de 
importância estratégica para o desenvolvimento nacional” (Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, 2016, art. 3). Desse modo, embora o termo 
conurbação ainda fosse usado na lei, ele passou a ter um segundo significado, pois 
foi considerado um fenômeno que pode ser incluído em uma área metropolitana. 
Além disso, a questão metropolitana ficou associada à coordenação e concertação, 
bem como à formação de órgãos deliberativos e auxiliares e ao Sistema Geral de 
Planejamento Territorial.

A LGAHOTDU – como seus antecedentes – fez uma distinção entre as 
áreas metropolitanas interestaduais e as que se encontram no território de um ou 
mais municípios do mesmo estado (intraestaduais ou intermunicipal). O governo 
federal, os governos estaduais (dois ou mais) e os governos municipais (dois ou 
mais) foram incluídos nos processos de constituição das áreas metropolitanas. 
Essas áreas são de responsabilidade de cada governo estadual e dos municípios 
correspondentes (um ou mais), embora na nova legislação a Federação se reserve 
o direito de participar da definição de regulamentos para sua formação.

Também em 2016, a questão metropolitana apareceu pela primeira vez na 
constituição política do país, referindo-se especificamente à zona metropolitana do 
Vale do México (ZMVM) e à necessidade de estabelecer mecanismos de coordenação 
no planejamento do desenvolvimento e na execução de ações regionais para a prestação 
de serviços públicos (Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 2016, 
art. 122). A LGAHOTDU também especifica que, para obter essa coordenação, é 
necessário estabelecer o Conselho Metropolitano de Desenvolvimento.
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Uma lei metropolitana de desenvolvimento para a ZMVM deve conter 
a forma e os processos por meio dos quais serão tomadas as determinações do 
Conselho Metropolitano de Desenvolvimento, que podem incluir: i) a delimitação 
das áreas territoriais e as ações de coordenação para a operação e operação de obras 
e serviços públicos de alcance metropolitano; ii) os compromissos assumidos 
por cada uma das partes na alocação de recursos para projetos metropolitanos; 
e iii) a projeção conjunta e coordenada do desenvolvimento das áreas urbanas 
e da prestação de serviços públicos (Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, 2016).

O surgimento desse capítulo da Constituição dedicado exclusivamente à 
ZMVM gerou um debate sobre a situação do restante das áreas metropolitanas. 
Por um lado, o art. 122 da Constituição dedica-se especificamente a detalhar as 
regras para a coordenação da ZMVM – que inclui a Cidade do México, onde 
o Poder Executivo federal é estabelecido, sem contemplar as outras 73 ZMs. 
Por  outro lado, essa negligência do texto constitucional confere às entidades 
federais a liberdade de gerar seus próprios regulamentos, a partir de uma solução 
única e uniforme, fazendo com que se considere que essa flexibilidade permitirá 
servir melhor ao restante das ZMs do país.

3.1 Instâncias governamentais responsáveis pela delimitação de 
áreas metropolitanas

Desde 2004, os critérios para a delimitação de áreas metropolitanas com 
abordagem predominantemente econômica foram estabelecidos para fins 
estatísticos. Segundo dados do Inegi, as ZMs já eram responsáveis pela geração de 
71% do produto interno bruto (PIB) do país, comprovando que tinham potencial 
para influenciar positivamente o desenvolvimento econômico e social de suas 
respectivas regiões. Desde aquele ano, portanto, foi oficialmente reconhecido 
que as áreas metropolitanas são estratégicas no desenvolvimento econômico e 
possuem uma manifestação territorial que deve ser considerada.

Dado esse reconhecimento, foi criada uma comissão interinstitucional, com 
órgãos do governo federal, a qual produziu quatro documentos que estipulam os 
critérios para estipulam uma área metropolitana.4 A Secretaria de Desenvolvimento 
Social (Secretaría de Desarrollo Social – Sedesol), o Inegi e o Conselho Nacional 
de População (Consejo Nacional de Población – Conapo) publicaram, em 2004, 
o documento intitulado Delimitación de las Zonas Metropolitanas de México, que 

4. Os documentos estão disponíveis em:  
<http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/zonas_metropolitanas/completoZM2005.pdf>;  
<http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Delimitacion_zonas_metropolitanas_2010_Capitulos_I_a_IV>;  
<http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Delimitacion_de_las_zonas_metropolitanas_de_Mexico_2010_-_
Analisis_de_resultados>; e  
<https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/305634/Delimitacion_Zonas_Metropolitanas_2015.pdf>.
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representou o primeiro esforço do governo federal para definir claramente as 
áreas metropolitanas do país. A publicação mesclou os critérios para a condução 
da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano  e Ordenamento do Uso do 
Solo (liderado pela Sedesol), a geração de estatísticas e  informações geográficas 
(produzida pelo Inegi) e a formulação de políticas para a harmonização do 
crescimento e distribuição territorial da população (área liderada pelo Conapo). 
Os documentos serviram de referência para o governo federal e os governos 
estaduais e municipais sustentarem seus argumentos quando lhes foi atribuída a 
tarefa de formar áreas metropolitanas para diferentes propósitos. Os parâmetros 
para a delimitação de ZM foram definidos conforme descrito a seguir.

O conjunto de dois ou mais municípios em que se localiza uma cidade com 50 mil 
habitantes ou mais, cuja área urbana, funções e atividades excedem o limite do 
município que originalmente o continha, incorporando como parte de si ou de sua 
área de influência direta municípios vizinhos, predominantemente urbanos, com 
os quais mantém alto grau de integração socioeconômica. Essa definição também 
inclui os municípios que, devido a suas características particulares, são relevantes 
para o planejamento e a política urbana.

Além disso, áreas metropolitanas são definidas como todos os municípios que contêm 
uma cidade com um milhão ou mais habitantes, bem como aqueles com cidades 
com 250 mil habitantes ou mais que compartilham processos de conurbação com 
cidades nos Estados Unidos da América (Sedesol, Conapo e Inegi, 2004, p. 17).

Ficaram definidos também três grupos de municípios metropolitanos: 
i) municípios centrais; ii) municípios externos definidos com base em critérios 
estatísticos e geográficos; e iii) municípios externos definidos com base em 
critérios de planejamento e política urbana.

Os municípios centrais são aqueles onde está localizada a cidade principal 
e cujo nome prevalece regularmente para se referir à ZM. Podem ter 50 mil 
habitantes sozinhos ou que, juntamente com os municípios com os quais 
formam fisicamente uma continuidade, totalize essa população. Também podem 
ser municípios com 1 milhão de habitantes ou que fazem parte de uma área 
metropolitana transfronteiriça.

Os municípios externos definidos com base em critérios estatísticos e 
geográficos são adjacentes aos centrais, mas não têm continuidade física com a 
cidade principal. Eles têm caráter urbano e uma relação funcional com o município 
central da região metropolitana, desde que atendam às seguintes condições: sua 
cidade principal fique a menos de 10 km de distância por estrada asfaltada e 
pista dupla até os limites da cidade central; tenha pelo menos 15% da população 
empregada residindo e trabalhando no município ou nos municípios da região 
metropolitana, ou 10% ou mais da população que trabalha no município 
residindo nos municípios centrais; tenham uma porcentagem da população 
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economicamente ativa (PEA) ocupada em atividades industriais, comerciais e 
de serviços maior ou igual a 75% – ou seja, não estejam predominantemente 
engajados em atividades primárias; e possuam uma densidade urbana média de 
pelo menos 20 habitantes/ha.

Os municípios externos definidos com base em critérios de planejamento e 
política urbana são aqueles reconhecidos pelos governos federal e estadual como parte 
de uma área metropolitana. Tal reconhecimento se dá por meio de instrumentos 
que regulam seu desenvolvimento urbano e a ordem territorial. Devem ainda 
obedecer a alguma das seguintes condições: ser incluído na declaração da área 
metropolitana correspondente; pertencer a um programa de desenvolvimento 
urbano para a área metropolitana; ou fazer parte do atual Programa Nacional de 
Desenvolvimento Urbano e Planejamento do Território vigente. Esses detalhes 
foram mantidos em vigor nos três primeiros documentos do Conapo publicados 
em 2004, 2007 e 2012. Para Sedatu, Conapo e Inegi (2018), os critérios de 
definição e delimitação foram, no entanto, modificados (tabela 3).

Em resumo, com a classificação atual, o valor do critério de conurbação 
e a integração física e funcional foram aumentados para passar de uma 
população  mínima de 50 mil habitantes para uma de 100 mil habitantes. 
A população mínima nas cidades de municípios únicos também foi reduzida de 
1 milhão para 500 mil. Em relação às cidades fronteiriças, foram incluídas as da 
fronteira sul, e a população mínima a ser considerada foi reduzida de 250 mil para 
200 mil habitantes. Além disso, foram incluídas todas as capitais dos estados que 
não atendiam a nenhum dos requisitos anteriores.

Em relação aos municípios externos definidos por critérios estatísticos, foi 
aumentada a distância entre a localidade do município externo mais próximo 
do limite da cidade central da região metropolitana. O aumento foi de 10 km a 
15 km em estradas pavimentadas e de pista dupla.
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TABELA 3
Critérios de limitação definidos pelo Conapo (2004-2018) 

Critérios de delimitação 2004 2007 2012 2018

Municípios centrais

Dois ou mais municípios (população mínima) 50 mil 50 mil 50 mil 100 mil

Um município (população mínima) 1 milhão 1 milhão 1 milhão 500 mil

Conurbação com os Estados Unidos (população mínima) 250 mil 250 mil 250 mil 200 mil

Aglomeração internacional (população mínima) - - - 200 mil

Cidades costeiras (população mínima) - - - 200 mil

Capitais dos estados - - - -

Municípios estrangeiros 
com base em critérios 
estatísticos e geográficos

Distância para o centro da cidade (km por via dupla) 10 10 10 15

Integração funcional por local de trabalho. População 
trabalhando nos municípios centrais (% da PEA)

15 15 15 15

Integração funcional por local de residência nos municípios 
centrais (% mínima de pessoas empregadas no município)

10 10 10 10

População empregada em atividades não primárias  
(% da PEA)

75 75 75 75

Densidade urbana média (habitantes/ha) 20 20 20 20

Municípios externos 
baseados em critérios 
de planejamento e 
política urbana

Ser incluído na declaração da área metropolitana - - - -

Pertencer ao Programa de Desenvolvimento Urbano e 
Planejamento Territorial da região metropolitana

- - - -

Fazer parte do Programa Nacional de Desenvolvimento 
Urbano e Planejamento Territorial em vigor

- - - -

Fonte: Sedesol, Conapo e Inegi (2004; 2007; 2012); Sedatu, Conapo e Inegi (2018).
Obs.: PEA = pessoas entre 15 e 70 anos.

3.2 Os planos ou programas de ordenamento territorial e 
desenvolvimento urbano

O planejamento e a ordenação do território estabelecem uma série de instrumentos 
em ordem hierárquica que permitem estruturar o chamado Sistema Geral  de 
Planejamento Territorial. A nova legislação considera cinco instrumentos 
de aplicação prática no território que devem estar sujeitos ao Programa Nacional de 
Planejamento Territorial e Desenvolvimento Urbano, conforme descrito a seguir.

1) Estratégia nacional de ordenamento territorial.

2) Programas estaduais de planejamento territorial e desenvolvimento urbano.

3) Programas metropolitanos ou de conurbação.

4) Planos ou programas municipais de desenvolvimento urbano.

5) Planos ou programas de desenvolvimento urbano derivados dos 
indicados nas seções anteriores e determinados por esta lei e pela 
legislação estadual sobre desenvolvimento urbano, como os de 
centros populacionais, parciais, setoriais, esquemas de planejamento 
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simplificado e centros urbanos de serviços rurais (Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, 2016, p. 97, tradução nossa).

Como parte do Sistema Geral de Planejamento Territorial, as áreas 
metropolitanas devem ser delimitadas e caracterizadas na estratégia nacional de 
ordenamento territorial, a fim de promover o desenvolvimento econômico e 
reduzir as disparidades regionais.

Os programas de área metropolitana, consequentemente, devem ser 
derivados dos programas estaduais de ordenamento territorial e desenvolvimento 
urbano, os quais, por sua vez, devem ter como referência a estratégia nacional de 
uso do solo. No nível local, são construídos planos ou programas municipais de 
desenvolvimento urbano e planos ou programas derivados de desenvolvimento 
urbano, como centros populacionais, esquemas parciais (setoriais) de planejamento 
simplificado e centros de serviços rurais, que devem considerar o programa 
da região metropolitana como um plano de referência. Uma vez aprovados os 
programas da área metropolitana, os municípios têm um ano para emitir ou 
adaptar seus planos de desenvolvimento urbano e aqueles correspondentes aos 
centros populacionais envolvidos, que devem ter a devida consistência com o 
programa da área metropolitana.

Para realizar o planejamento metropolitano, a LGAHOTDU determinou o 
conteúdo e as características mínimas de um programa da ZM:

• ser congruente com a estratégia nacional de ordenamento territorial;

• ter um diagnóstico abrangente que inclua uma visão prospectiva de 
curto, médio e longo prazo;

• possuir estratégias e projetos para o desenvolvimento integral da ZM, 
além da articulação de diferentes portarias, planos ou programas 
de  desenvolvimento social, econômico, urbano, turístico, ambiental 
e de mudanças climáticas que impactem seu território;

• delimitar os centros populacionais com espaços de reserva geográfica para 
expansão ordenada a longo prazo e estimativas técnicas de crescimento;

• determinar as prioridades para a ocupação de áreas urbanas vagas, a 
urbanização ordenada da expansão periférica e a localização adequada em 
relação à área urbana consolidada, adequada para urbanização progressiva;

• dispor de políticas e instrumentos para reestruturação, localização, 
melhoria de infraestrutura e equipamentos na região metropolitana;
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• apresentar ações e previsões de investimentos para o fornecimento de 
infraestrutura, equipamentos e serviços urbanos comuns aos centros 
populacionais da região metropolitana;

• estabelecer ações de mobilidade, incluindo transporte coletivo, sistemas 
não motorizados e com baixo impacto ambiental;

• elaborar previsões e ações para melhorar as condições ambientais e uma 
gestão abrangente da água;

• indicar as ações prioritárias para conservar, proteger, aumentar e 
melhorar o espaço público;

• organizar estratégias para a conservação e melhoria da imagem urbana e 
do patrimônio natural e cultural;

• produzir estratégias de segurança, prevenção de riscos e resiliência; e

• constituir a metodologia ou indicadores para monitorar e avaliar a 
aplicação e o cumprimento dos objetivos do programa para as ZMs.

3.3 A concordância das três ordens do governo no planejamento metropolitano

Por ser uma lei geral, a LGAHOTDU implica a concordância entre os três 
níveis de governo – Federação, estados e municípios, atribuindo diferentes 
responsabilidades e atribuições a cada um com relação às ZMs. Portanto, 
correspondem à Federação os itens relacionados a seguir.

1) Participar, em coordenação com estados e municípios, na promoção de 
infraestrutura, equipamentos e serviços metropolitanos.

2) Participar na identificação, na delimitação e no planejamento de 
áreas metropolitanas.

3) Emitir critérios e diretrizes normativas para a delimitação territorial de 
áreas metropolitanas e conurbações, observando a estratégia nacional 
de ordenamento territorial e consulta prévia com os estados.

4) Promover o desenvolvimento de estudos e pesquisas, bem como o 
treinamento e a assistência técnica em desenvolvimento metropolitano.

5) Integrar uma rede metropolitana para promover a transferência de 
metodologias e boas práticas, bem como  estimular a profissionalização, a 
troca de informações e o desenvolvimento de projetos estratégicos conjuntos 
com a participação de instituições acadêmicas e dos setores privado e social.5

5. Essa rede poderia extrapolar o âmbito latino-americano como a Rede de Governança Metropolitana. Disponível em: 
<http://www.redgobmet.redtematica.mx/>.
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6) Emitir regulamentos oficiais mexicanos que visem estabelecer diretrizes, 
critérios, especificações técnicas e procedimentos para garantir medidas 
adequadas para o desenvolvimento metropolitano nos seguintes aspectos:

a) estrutura da rede rodoviária primária;

b) custódia e uso de áreas não urbanizáveis de valor ambiental, incluindo 
primeiras dunas de praia, vaus de rios, lagos e embarcações reguladoras 
de água para resiliência;

c) homologação de terminologia para hierarquização de espaços e 
instalações públicas em planos ou programas de desenvolvimento urbano;

d) homologação de conteúdos, metodologias e expressão gráfica para a 
elaboração de planos e programas na matéria e critérios para atualização 
com visão de longo prazo; e

e) prevenção e atendimento de contingências para fortalecer a resiliência.

Corresponde aos Estados (entidades federais) as responsabilidades 
relacionadas a seguir.

1) Legislar sobre assentamentos humanos, bem como sobre planejamento, 
gestão, coordenação e desenvolvimento de conurbações e áreas 
metropolitanas, em suas jurisdições territoriais, atendendo aos poderes 
concomitantes previstos na Constituição Política dos Estados Unidos 
Mexicanos e nas disposições na LGAHOTDU.

2) Analisar e qualificar a consistência e vincular-se ao planejamento 
estadual, que deve ser observado pelos diferentes programas municipais 
de desenvolvimento urbano, inclusive os das áreas metropolitanas, por 
meio de opiniões de consistência estadual.

3) Intervir na prevenção, no controle e na solução de assentamentos 
humanos irregulares, nos termos da legislação aplicável e de acordo com 
os programas de desenvolvimento urbano das áreas metropolitanas, 
incluindo a abordagem de gênero e o marco dos direitos humanos.

4) Emitir e, quando apropriado, modificar a legislação local sobre 
desenvolvimento urbano que permita contribuir para o financiamento 
e a implementação do ordenamento urbano e desenvolvimento 
metropolitano em condições equitativas, tanto para a recuperação de 
investimentos públicos quanto para o aumento do valor de imóveis 
gerados pela consolidação e crescimento urbano.

5) Participar do planejamento e da regulação das áreas metropolitanas, nos 
casos de aglomerações tanto interestaduais quanto intermunicipais.
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6) Estabelecer e participar das instâncias de coordenação metropolitana.

7) Coordenar suas ações com a Federação, com outros estados, seus 
municípios ou demarcações territoriais, conforme apropriado, para a 
organização territorial de assentamentos humanos e o planejamento de 
desenvolvimento urbano e metropolitano, bem como para a execução 
de ações, obras e investimentos em infraestrutura, equipamentos e serviços 
urbanos, inclusive os relacionados à mobilidade e à acessibilidade universal.

8) Discutir com os setores social e privado na realização de ações e investimentos 
concertados para o desenvolvimento regional e metropolitano.

9) Impor sanções administrativas aos infratores das disposições legais 
e programas de desenvolvimento metropolitano, de acordo com a 
legislação correspondente sobre responsabilidades administrativas, bem 
como dar vista às autoridades competentes pela aplicação de sanções 
que em matéria penal derivam de falhas e violações de tais disposições.

10) Aplicar e promover as políticas e os critérios técnicos das legislações 
fiscais que permitam contribuir para o financiamento territorial e do 
desenvolvimento regional e metropolitano em condições de equidade, 
bem como para a recuperação do aumento de valor dos imóveis gerados 
pelo crescimento urbano.

Corresponde aos municípios os elementos a seguir.

1) Participar do planejamento e da regulamentação das áreas metropolitanas.

2) Celebrar acordos de associação com outros municípios para fortalecer 
seus processos de planejamento urbano, bem como para programação, 
financiamento e execução de ações, obras e prestação de serviços comuns.

3) Intervir na prevenção, no controle e na solução de assentamentos 
humanos irregulares e de acordo com os planos ou programas de 
desenvolvimento urbano e de áreas e conurbações metropolitanas, no 
âmbito dos direitos humanos.

A LGAHOTDU determina que estados e suas câmaras legislativas sejam 
obrigados a elaborar uma lei estadual a qual especifica e regula as responsabilidades 
que a lei geral concede aos estados e seus municípios. Todas as entidades federais 
(31 estados e a Cidade do México) atualizaram sua legislação a partir de 2016, pois 
tinham um período peremptório de um ano para fazê-lo; no entanto, nem todos 
os entes trataram da questão metropolitana. Algumas dessas leis trataram-na apenas 
superficialmente, como Cidade do México, Jalisco, Nuevo León. Além disso, alguns 
estados possuem uma lei de coordenação metropolitana que define responsabilidades 
estaduais e municipais no caso de áreas metropolitanas.
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3.4 Funções públicas de interesse comum (serviços compartilhados)

Embora existam organizações responsáveis pelo serviço de fornecimento de água 
potável e saneamento para áreas metropolitanas desde a década de 1970, elas 
surgiram de iniciativas de governos estaduais – que reproduziam o centralismo 
da Federação, buscando satisfazer as necessidades dos habitantes assentados 
nas capitais dos estados que haviam sido objeto de uma aglomeração ou que 
tinham uma importante relação de fluxos de bens e pessoas. Desde a Federação, 
a preocupação com essa questão também vem mudando, o que se reflete tanto na 
legislação para assentamentos humanos, uso da terra e desenvolvimento urbano 
quanto na própria constituição política.

Em 1976, nos regulamentos de normatividade urbanística, no capítulo 
intitulado Concorrência e coordenação de autoridades (H. Congreso de la Unión, 
1976), foi feita uma referência apenas à execução de obras e serviços públicos 
necessários ao desenvolvimento urbano – a promoção de obras de infraestrutura 
e equipamentos para o desenvolvimento regional e urbano é determinada como 
atribuição dos três níveis de governo (Federação, estados e municípios). Em 1983, 
uma reforma constitucional ao art. 115 determinou que os municípios,  com 
a assistência dos estados, quando necessário, deveriam ser responsáveis por 
serviços públicos, tais como: água potável e esgoto; iluminação pública, limpeza, 
mercados e centros de abastecimento; panteões; desenho das ruas, parques e 
jardins; bem como segurança pública e mesmo o sistema público de segurança 
e tráfego. Essa reforma constitucional também estabeleceu as bases para que os 
municípios de um mesmo estado, após acordo entre eles, pudessem se coordenar 
e se associar para a prestação mais eficaz de serviços públicos. Em outras palavras, 
a Constituição marcou o caminho para os municípios unirem forças para atender 
às necessidades comuns.

Os regulamentos, no entanto, não estavam claros no momento de estabelecer 
em quais assuntos a coordenação metropolitana seria possível ou até desejável. 
No art. 34 da LGAHOTDU foi consignada uma lista temática, descrita a seguir, 
que, pela primeira vez no país, permitiu conhecer e distinguir os tópicos de 
interesse metropolitano:

• planejamento da ordenação territorial e assentamentos humanos;

• infraestrutura rodoviária, trânsito, transporte e mobilidade;

• solo e reservas territoriais;

• densificação, consolidação urbana e uso eficiente do território, com 
espaços públicos seguros e de qualidade, como eixo articulador;

• políticas habitacionais e aquelas relacionadas a instalações regionais 
e metropolitanas;
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• localização de espaços para desenvolvimento industrial de 
natureza metropolitana;

• gerenciamento integral dos recursos hídricos e hidráulicos, incluindo 
água potável, drenagem, saneamento, tratamento de águas residuais, 
recuperação de bacias hidrográficas e uso de água da chuva;

• preservação e restauração do equilíbrio ecológico, uso sustentável dos 
recursos naturais e proteção do meio ambiente, incluindo a qualidade 
do ar e a proteção da atmosfera;

• gestão abrangente de resíduos sólidos urbanos, especialmente resíduos 
industriais e perigosos;

• prevenção, mitigação e resiliência aos riscos e efeitos das 
mudanças climáticas;

• infraestrutura e equipamentos estratégicos e de segurança; e

• acessibilidade universal e segurança pública.

Embora as questões envolvam a coordenação entre municípios ou estados, 
a legislação confere ao governo federal a responsabilidade de emitir diretrizes por 
meio das quais se pode garantir que os temas atendam aos objetivos de cobertura 
e sejam coerentes com os diferentes níveis e áreas de planejamento.

Esses temas são equivalentes às funções públicas de interesse comum 
(serviços compartilhados) e sua definição permitiu às novas entidades e instâncias 
de coordenação delimitarem suas áreas de ação com maior independência do que 
antes, pois não há ambiguidade nas possibilidades de associacionismo municipal: 
tanto os governos estaduais como os municipais estão obrigados a reservar esses 
temas a instâncias de coordenação, desde as etapas de formulação da proposta 
até a fase de implementação, embora seja necessário existir vontade dos governos 
locais para que a coordenação funcione.

3.5 Financiamento por meio do orçamento federal: o fundo metropolitano

O financiamento aplicado recentemente pela Federação em áreas metropolitanas 
abalou o sistema urbano nacional, pois os municípios consideravam conveniente 
continuar a recebê-lo com o intuito de infraestrutura e equipamentos adicionais 
das participações federais. No entanto, agora ele assumiu a forma de um item de 
linha do orçamento de despesas da Federação, chamado de fundo metropolitano. 
Os valores atribuídos pelo fundo para financiar a ZM não são menores, visto que, 
desde a sua criação, isto é, em um período de quatorze anos, mais de 84 bilhões 
de pesos foram distribuídos às áreas metropolitanas do país.
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O fundo metropolitano foi criado e incorporado no orçamento de gastos da 
Federação a partir de 2006, com 1 bilhão de pesos; e atingiu 10,4 bilhões de pesos no 
orçamento de 2016. Para 2019, porém, o valor foi de apenas 3,3 bilhões de pesos 
(tabela 4). Essa redução desencorajou algumas áreas metropolitanas, mas também 
levou outras a definir com mais precisão as características dos trabalhos que devem ser 
realizados. A descrição mais concreta dos projetos nos quais o fundo pode ser usado 
certamente poderá contribuir como argumento para solicitar seu aumento, de modo 
que, pelo menos em um futuro próximo, atinja os valores de 2016.

Nos dois primeiros anos após a sua criação (2006-2007), o fundo 
metropolitano foi aplicado apenas na área metropolitana do Vale do México 
(Cidade do México). Somente a partir de 2008 as áreas metropolitanas delimitadas 
pelo grupo interinstitucional também passaram a ser beneficiárias. Nos últimos 
anos, para que as ZMs pudessem ter acesso a ele, os projetos precisavam aderir 
às regras operacionais que normalmente eram publicadas durante o primeiro 
trimestre de cada ano. 

Desde a criação do fundo, alguns problemas foram detectados em sua operação, 
sendo os mais importantes: a falta de adaptação de suas regras operacionais para 
todo o país, uma vez que apenas algumas áreas metropolitanas possuíam e possuem 
uma conceituação adequada do fenômeno metropolitano;  as decisões do fundo 
não responderam às políticas integradas, embora os instrumentos de planejamento 
tenham sido parte dos argumentos das propostas; as estruturas institucionais 
exigidas nas regras operacionais se mostraram muito rígidas; e, por fim, é necessário 
destacar que as áreas metropolitanas são muito diversas, e não sendo desenvolvida 
uma classificação para atendê-las adequadamente (Cenecorta e Carroll, 2014).

O fundo foi investido em projetos de infraestrutura rodoviária e hídrica, 
mas sem uma visão metropolitana abrangente. Nessa lógica, os investimentos têm 
sido para resolver problemas muito específicos no curto prazo. Para evitar essa 
situação, é essencial estabelecer uma definição precisa das características que os 
projetos financiados devem ter – como explicado anteriormente, a fim de alcançar 
um verdadeiro impacto metropolitano.

A existência dessa bolsa dentro do orçamento federal fez com que muitos 
municípios assumissem a tarefa de gerar estudos para a delimitação de novas áreas 
metropolitanas. Assim, tornar-se parte da região metropolitana e de sua jurisdição 
passou a ser interessante aos governos municipais. Estes, por sua vez, passaram a atuar 
junto aos governos estaduais para modificar os critérios necessários a fim de fazer parte 
de uma região metropolitana, de modo a beneficiar seus interesses. Apesar disso, com 
base nos processos e nas declarações da nova administração federal, é possível afirmar 
que os critérios recentemente definidos permanecerão em vigor em curto e médio 
prazos e devem aceitar a existência das 74 ZMs atualmente reconhecidas.
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TABELA 4
Valores atribuídos ao fundo metropolitano no orçamento de despesas da Federação 
por ano fiscal

Ano/exercício fiscal
Montante destinado ao fundo metropolitano  

(milhões de pesos mexicanos)
Montante destinado ao fundo metropolitano  

(US$ milhões)1

2006 1.000,00      93,77

2007 3.100,49      286,55

2008 5.550,00      508,21

2009 5.985,00      432,00

2010 7.455,00      569,49

2011 7.846,00      633,09

2012 8.331,90      596,98

2013 8.616,05      662,83

2014 9.943,46      759,78

2015 10.381,54      704,28

2016 10.400,28      599,47

2017 3.240,17      156,18

2018 3.268,69      165,98

2019 3.300,00      167,87

Total 84.318,09 6,336,49

Fonte: Disponível em: <https://www1.oanda.com/lang/es/currency/converter/>; <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/abro/
pef_2008/PEF_2008_abro.pdf>; <http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5070954&fecha=28/11/2008>; <http://
www.dof.gob.mx/avisos/1937/SHCP_02_071209/SHCP_02_071209.htm>; <http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5169
843&fecha=07/12/2010>; <http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5226418&fecha=12/12/2011>; <http://www.dof.gob.
mx/nota_detalle.php?codigo=5283490&fecha=27/12/2012>; <http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5324132&fe
cha=03/12/2013>; <http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5374053&fecha=03/12/2014>; <http://www.dof.gob.
mx/nota_detalle.php?codigo=5417699&fecha=27/11/2015>; <http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5463184&fec
ha=30/11/2016>; <http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5463186&fecha=30/11/2016>; e <https://www.dof.gob.
mx/nota_detalle.php?codigo=5506080&fecha=29/11/2017>.
Elaboração do autor.
Nota: 1 Conversão para 1o de janeiro de cada ano.

3.6 Os órgãos de governança metropolitana

A LGAHOTDU tem um capítulo dedicado à governança metropolitana (arts. 36 
a 39). O capítulo lista as instâncias por meio das quais o gerenciamento das 
áreas metropolitanas deve ser realizado. Entre elas, destacam-se as comissões 
de ordenamento metropolitano (COMs), formadas pela Federação e pelos 
governos estaduais e municipais envolvidos em cada ZM. Essas comissões, 
uma vez criadas, teriam poderes para coordenar a formulação e aprovação de 
programas metropolitanos, bem como sua gestão, avaliação e conformidade. 
As COMs poderiam ter subcomissões ou conselhos compostos por um número 
igual de representantes dos três níveis de governo. Além disso, está prevista a 
criação de  um conselho consultivo metropolitano de desenvolvimento para 
cada ZM, que seria responsável por promover os processos de consulta pública 
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e coordenação interinstitucional nas várias fases da formulação, aprovação, 
execução e monitoramento do programa. O referido conselho deve ser integrado 
à perspectiva de gênero por representantes dos três níveis de governo e de grupos 
sociais legalmente constituídos, associações profissionais, instituições acadêmicas 
e especialistas na área, sendo este último o grupo que deve formar maioria.

A legislação prevê a existência de órgãos auxiliares para participação cidadã 
e conformação plural, entre os quais as comissões metropolitanas. Eles devem 
ter regulamentos internos que definam o número de membros, com uma 
perspectiva de gênero, além de incluir representantes do setor social e dos órgãos 
governamentais correspondentes, bem como associações profissionais, instituições 
acadêmicas, órgãos empresariais do setor e especialistas. Os  representantes dos 
membros das comissões devem ter ciência de que ocupam cargos honorários, 
portanto, não poderão cobrar por sua função. A lei prevê que eles tenham o 
suporte técnico necessário para realizar seu trabalho, mas não está especificado 
como poderiam obter recursos para garantir isso. Entre as funções das comissões 
estão as listadas a seguir.

• Emitir pareceres e formular propostas sobre a aplicação e orientação de 
políticas de ordenamento territorial e desenvolvimento metropolitano 
elaboradas pelos estados, bem como sobre o planejamento regional 
preparado pela Federação, quando afetarem o território de seus municípios.

• Promover a participação de cidadãos e organizações sociais 
no monitoramento, operação e avaliação de políticas de  
desenvolvimento metropolitano.

• Apoiar as autoridades na promoção, disseminação e no cumprimento 
dos planos e programas sobre o assunto.

• Propor às diferentes autoridades dos três níveis de questões governamentais 
que, devido à sua importância, merecem ser submetidas à consulta pública.

• Recomendar às autoridades dos três níveis de governo políticas, 
programas, estudos e ações específicas na área de uso da terra e  
desenvolvimento metropolitano.

• Avaliar periodicamente os resultados de estratégias, políticas, programas, 
projetos estratégicos, estudos e ações específicas.

• Sugerir e incentivar a colaboração de organizações públicas e 
privadas, nacionais ou estrangeiras, no planejamento territorial e no 
desenvolvimento metropolitano.

• Indicar às autoridades competentes a realização de estudos e pesquisas 
sobre a questão metropolitana.
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• Recomendar que as autoridades competentes realizem auditorias de 
programas prioritários quando houver causas que o justifiquem.

• Promover a conclusão de acordos com dependências ou entidades da 
administração pública federal, entidades federais e municípios, bem 
como com organizações do setor privado, para a implementação de 
programas metropolitanos.

• Informar à opinião pública sobre aspectos de interesse geral 
relacionados às políticas de ordenamento territorial e planejamento do 
desenvolvimento urbano.

• Integrar as comissões e os grupos de trabalho necessários para o exercício 
de suas funções.

• Expedir seus regulamentos internos.

4 ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA – ESTUDO DE CASO

Embora, de acordo com a legislação vigente, a Federação tenha a possibilidade de 
ingressar nas comissões das áreas metropolitanas do país, as ZMs intraestaduais – 
ou seja, aquelas que não são interestaduais nem binacionais – têm sua principal 
base legal nas leis dos estados. Consequentemente, para a análise deste estudo de 
caso, a referência que se faz é à legislação do estado de Jalisco, onde está localizada 
a ZM de Guadalajara, conhecida oficialmente como Área Metropolitana de 
Guadalajara (AMG), devido ao termo que a legislação estadual conferiu para se 
referir às metrópoles oficialmente constituídas. Por esse motivo, a partir deste 
ponto, Guadalajara será tratada como AMG.

Atualmente, Guadalajara é uma metrópole com aproximadamente 5 milhões de 
habitantes, para onde convergem dez municípios: Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, 
Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, Juanacatlán, Ixtlahuacán de los Membrillos, 
Zapotlanejo e Acatlán de Juárez (quadro 1 e mapa 1), ou seja, uma área metropolitana 
intraestadual/intermunicipal que também é a capital do estado de Jalisco.

Jalisco, por sua vez, está localizado no centro-oeste do território mexicano e 
é composto três metrópoles, de acordo com os critérios da Federação: Guadalajara 
(AMG), Ocotlán (Área Metropolitana de Ocotlán – AMO) e Puerto Vallarta (Área 
Metropolitana de Puerto Vallarta – AMPV). Tem ainda mais duas, decretadas 
pelo Congresso Estadual, mas que não atendem aos requisitos estabelecidos pelo 
grupo interinstitucional do governo federal: Autlán (Área Metropolitana de 
Autlán – AMA) e o Sul (Área Metropolitana do Sur – AMS).
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Jalisco possui duas legislações estaduais nas quais são feitas referências diretas 
às áreas metropolitanas: o Código Urbano do Estado de Jalisco (Código Urbano 
para el Estado de Jalisco – CUEJ) e a Lei de Coordenação Metropolitana do Estado 
de Jalisco (Ley de Coordinación Metropolitana del Estado de Jalisco – LCMJ), 
publicados no Periódico Oficial el Estado de Jalisco, em 27 de setembro de 2008 e 
3 de fevereiro de 2011, respectivamente, que foram reformadas durante o período 
entre 2017 e 2019 para serem convergentes com a LGAHOTDU. O CUEJ definiu 
as normas para ordenar os assentamentos humanos, ou seja, o planejamento como 
uma política pública para a ordenação de cidades e território do estado. A segunda 
foi uma lei pioneira no país, pois definiu as estruturas da região metropolitana – 
mesmo antes da Federação (LGAHOTDU), regulamentando o procedimento de 
constituição de áreas e regiões metropolitanas –, bem como as formas de operação 
das instâncias de coordenação.

A atual legislação estadual, além de usar o termo área para substituir zona, 
usado pela LGAHOTDU, estabeleceu pela primeira vez o conceito de região 
metropolitana,6 propondo o reconhecimento de aglomerações populacionais em 
um território onde existe, além de uma área metropolitana, uma ou mais cidades 
com tendências de crescimento que também tenham uma relação socioeconômica.

De acordo com a legislação em vigor no estado de Jalisco, as áreas e regiões 
metropolitanas devem ser constituídas com base em uma declaração do Congresso 
Estadual – que pode ser proposta por um ajuntamento interessado, um deputado 
do congresso de Jalisco ou pelo governador do estado. Em seguida, devem ser 
concluídos os acordos de coordenação metropolitana para ordenar questões 
sobre o desenvolvimento da região metropolitana, funções e serviços públicos 
municipais e constituir instâncias de gerenciamento por meio da emissão de um 
estatuto orgânico intermunicipal (Congreso del Estado de Jalisco, 2011, arts. 5 
e 6). Por fim, o governador é responsável pela publicação no Diário Oficial do 
Estado de Jalisco – um órgão de comunicação pública estadual –, dos programas 
de ordenamento territorial e desenvolvimento urbano das áreas metropolitanas 
do estado (Congreso del Estado de Jalisco, 2008, art. 8).

No marco legal do estado de Jalisco, os acordos de coordenação 
metropolitana – nos quais as obrigações de cada uma das partes são estabelecidas – 
podem conter: as funções e os serviços públicos que serão objeto de coordenação; e 
o grau e o escopo da intervenção das instâncias de coordenação metropolitana nos 
estágios de planejamento, programação, orçamento, execução, controle, revisão 
e avaliação de funções e serviços públicos, ou seja, funções públicas de interesse 

6. É a delimitação geográfica correspondente a um conjunto de municípios limítrofes ou próximos a uma região 
metropolitana, que apresentam laços socioeconômicos, bem como tendências de crescimento em relação a ela sem 
apresentar conurbação; oficialmente declarada com esse caráter pelo Congresso do Estado de Jalisco (Congreso del 
Estado de Jalisco, 2011).
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comum (serviços compartilhados). Além disso, devem conter os compromissos 
em termos de recursos humanos e materiais para cada função ou serviço público 
municipal, bem como para o funcionamento dos órgãos de coordenação 
metropolitanos. Devem incluir, ainda, as bases da integração e operação de 
um fundo metropolitano para a criação de um único fundo de recursos, para 
o qual contribuem os municípios, o estado e a Federação (Congreso del Estado 
de Jalisco, 2011, art. 19). Esses acordos podem ser estabelecidos nas questões 
metropolitanas definidas pela LGAHOTDU, às quais o estado deve atender.

A LCMJ (Congreso del Estado de Jalisco, 2011) determina que 
o funcionamento de uma área metropolitana dependerá do Sistema de 
Desenvolvimento Metropolitano Integral (Sistema Integral de Desarrollo 
Metropolitano – SIDM), cuja operação atenderá ao seu regime de coordenação. 
O sistema será composto de instâncias, planos, programas, instrumentos, 
orçamentos e projetos, com a participação dos três níveis de governo – federal, 
estadual e municipal –, com seus recursos e suas capacidades, operando em uma 
relação de interdependência, por meio de um trabalho coordenado.

No SIDM, as prioridades e os assuntos de interesse da metrópole devem 
ser definidos. Quando estão relacionados ao planejamento ou gerenciamento 
do desenvolvimento metropolitano, a execução recai sobre a instância técnica 
correspondente (Instituto Metropolitano de Planeación y Gestión del Desarrollo 
del Área Metropolitana de Guadalajara – Imeplan), mas quando se refere à 
prestação de um serviço público relacionado a questões de interesse metropolitano, 
deverá ser criada uma agência metropolitana. O SIDM deve ser acordado 
principalmente pelos seus municípios, pois são os protagonistas de um acordo 
metropolitano. Posteriormente, os governos estaduais e federais devem se integrar 
para consolidar a estrutura do sistema.

Na LCMJ são definidas como instâncias de coordenação: o 
Conselho Metropolitano de Coordenação (CMC), o Imeplan, o Conselho 
Cidadão Metropolitano (Consejo Ciudadano Metropolitano – CCM) e as agências 
metropolitanas. Como órgãos auxiliares de coordenação, são definidos o Conselho 
Consultivo para o Desenvolvimento Metropolitano (Consejo Consultivo de 
Desarrollo Metropolitano – CCDM) e as mesas de gerenciamento metropolitano.

O CMC é o mais alto órgão de coordenação política em que a agenda 
metropolitana é definida por meio da deliberação de seus membros. É composto 
pelos presidentes municipais e pelo governador do estado, aos quais são 
adicionados, pelo governo federal, o chefe do Ministério do Desenvolvimento 
Agrário, Territorial e Urbano (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano – Sedatu); pelo governo do estado, o chefe do Ministério do Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Territorial (Secretaría de Medio Ambiente y 
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Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco – Semadet); por parte dos cidadãos, 
o presidente do CCM; e por parte do Poder Legislativo, o vice-presidente da 
comissão legislativa de gestão metropolitana.

MAPA 1
Área metropolitana de Guadalajara, incorporando progressivamente os dez municípios 
que a compõem1

Legenda
Zona metropolitana (1970-1990)
Zona metropolitana (2000)
Zona metropolitana (2010)
Zona metropolitana (2015)
Zona metropolitana (2018)

Elaboração do autor.
Nota: 1 1 – Guadalajara; 2 – Zapopan; 3 – Tlaquepaque; 4 – Tonalá; 5 – Tlajomulco de Zúñiga; 6 – El Salto; 7 – Juanacatlán; 

8 – Ixtlahuacán de los Membrillos; 9 – Zapotlanejo; e 10 – Acatlán de Juárez.

Como os municípios têm o poder constitucional de definir o desenvolvimento 
urbano em seus territórios, os acordos feitos pela diretoria ainda exigem a aprovação 
dos respectivos municípios.7 Entre os que poderiam ser feitos na Assembleia estão 
a aprovação dos instrumentos de planejamento metropolitano e a constituição 
do fundo metropolitano como único fundo para a administração de recursos 
financeiros. A presidência do conselho é rotativa entre os presidentes municipais 
por períodos de seis meses, e seus membros devem se reunir pelo menos uma vez 
por mês, com participação de mais da metade dos componentes. Vale destacar que 

7. No México, os municípios são órgãos colegiados de governos municipais e servem como órgão legislativo. 
Os conselhos municipais serão integrados por um presidente municipal, vereadores e curadores eleitos popularmente, 
de acordo com os princípios da maioria relativa e da representação proporcional, no número, nas bases e nos termos 
indicados pela lei pertinente. Os conselheiros eleitos por qualquer um desses princípios terão os mesmos direitos e 
obrigações (Congreso del Estado de Jalisco, 1917, art. 73).
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a presidência promove nos presidentes municipais um sentimento de pertencer à 
área metropolitana, fortalecendo o interesse pela participação ativa.

O Imeplan é um órgão público intermunicipal descentralizado, com 
personalidade jurídica, patrimônio próprio e autonomia técnica no exercício de 
seus poderes, que visa preparar e coordenar o planejamento da região metropolitana, 
bem como a gestão do desenvolvimento metropolitano. É comandado por um 
diretor geral e possui uma estrutura previamente autorizada por seu conselho 
de administração para exercer seus poderes. É responsável pela elaboração dos 
instrumentos de planejamento – incluindo o Programa de Desenvolvimento 
Metropolitano (Programa de Desarrollo Metropolitano – PDM), o 
Plano  Metropolitano de Ordenamento Territorial (Plan de Ordenamiento 
Territorial Metropolitano – POTmet), o Atlas de Risco Metropolitano (ARM), 
bem como o Sistema de Informações e Gerenciamento Metropolitano (Sistema 
de Información y Gestión Metropolitana – SIGmetro).

O CCM é um órgão consultivo intermunicipal, com participação cidadã e 
caráter honorário, composto por representantes dos cidadãos de associações de 
bairro e organizações civis, profissionais e acadêmicas da localidade ou região 
metropolitana. Dois vereadores de cada município da região metropolitana 
também participam. Do conselho não podem fazer parte: servidores públicos 
federais, estaduais ou municipais; ministros de culto religioso; membros das 
forças armadas ou forças policiais; nem membros dos líderes federais, estaduais 
ou municipais de partidos ou grupos políticos.

Os membros do conselho, que podem permanecer no cargo por dois anos, 
devem ser selecionados aleatoriamente entre as propostas de cidadãos, derivadas 
de uma chamada pública aberta, nos termos do estatuto orgânico. O presidente 
do conselho é eleito entre os próprios membros, por períodos de seis meses, sem 
poder ser reeleito pelo período imediato; pode ter um secretário técnico, que deve 
se reportar administrativamente ao Imeplan.

O conselho deve se reunir publicamente pelo menos a cada três meses, 
com a assistência de mais da metade de seus membros, para validar os acordos. 
Pode preparar pareceres, fazer consultas, propostas e recomendações aos 
municípios da região metropolitana, à junta, ao Imeplan ou a outros órgãos de 
coordenação metropolitana, em todos os aspectos das áreas sujeitas à coordenação 
metropolitana, nos termos do acordo. Também pode denunciar as anomalias 
detectadas e apresentar propostas para melhorar o funcionamento das instâncias 
de coordenação metropolitana, além de fazer parte do CCDM quando ativado.

O CCDM é a eventual instância encarregada de promover os processos de 
consulta pública e interinstitucional nas várias fases da formulação, aprovação, 
execução e monitoramento de planos e programas metropolitanos. Deve ser 
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integrado à perspectiva de gênero e considerar a seguinte composição básica: 
um conselheiro cidadão por município, que deve ser designado pelo CCM; um 
comissário da Junta Metropolitana de Coordenação, que representará os três níveis 
de governo, escolhido entre os presidentes municipais da área correspondente e 
o governador do estado; e o secretário técnico do conselho consultivo, que será 
o titular da diretoria correspondente do Imeplan. Uma vez definida a base do 
CCDM, a secretaria técnica, por convite, integrará o restante de seus membros 
com perspectiva de gênero, garantindo que a composição seja principalmente 
técnica. O conselho terá sessões ordinárias por convocação, cuja validade requer 
a participação de mais da metade de seus membros.

As agências metropolitanas são as entidades encarregadas de estabelecer os 
objetivos e as estratégias em alguns dos temas da agenda metropolitana, a qual, 
devido a sua complexidade, exige um órgão especificamente focado nela. Elas são 
criados a partir do trabalho realizado nas mesas, sob a figura de um organismo 
público descentralizado,8 e respondem à hierarquia do regime de coordenação 
metropolitana, por meio do secretário técnico do CMC, que também presidirá 
seu conselho de administração. Elas gozam de autonomia técnica e administrativa 
para o exercício de seus poderes, no entanto, devem estar subordinados aos 
instrumentos de planejamento e gestão do desenvolvimento metropolitano, 
preparados pelo Imeplan. Para atingir seus objetivos, elas terão personalidade 
jurídica e patrimônios próprios.

As agências metropolitanas têm as seguintes responsabilidades e atribuições: 
tomar como referência obrigatória os instrumentos de planejamento metropolitano 
e, em conjunto com o Imeplan, elaborar e executar planos ou programas setoriais; 
projetar, implementar e avaliar políticas públicas; criar e gerenciar unidades e 
indicadores de medida; informar obrigatoriamente ao Imeplan mensalmente 
sobre as atividades e o cumprimento de objetivos, metas e indicadores relacionados 
a questões próprias aos instrumentos de planejamento e gestão metropolitana; 
projetar normas, regulamentos, manuais e instruções técnicas a serem propostas 
ao CMC por meio de seu secretário técnico; realizar atividades de comunicação 
e educação; bem como prestar os serviços públicos conferidos por sua ordem 
de criação e seus respectivos regulamentos internos. Essas são as instâncias que 
podem se encarregar do fornecimento de funções públicas de interesse comum 
(serviços compartilhados).

8. São entidades da administração pública paraestatal que, como pessoas jurídicas de direito público, possuem 
personalidade jurídica e patrimônio próprio e procuram realizar atividades correspondentes às áreas estratégicas ou 
prioritárias de desenvolvimento; executar projetos estratégicos ou determinados da administração pública estadual; 
prestar serviços públicos ou sociais; e obter e aplicar recursos para fins de assistência pública, desenvolvimento e 
inclusão social e seguridade social (Congreso del Estado de Jalisco, 2018).
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Os conselhos de administração metropolitanos são órgãos auxiliares que 
buscam otimizar o processo de coordenação metropolitana, garantindo total 
transparência e plena integração entre os atores que fazem parte dele. São divididos 
em dois tipos: mesas metropolitanas e mesas de coordenação. As  mesas 
metropolitanas tratam de assuntos relacionados à agenda metropolitana e devem 
ser integradas por, pelo menos, um representante de cada município e um do 
governo do estado. Possuem um coordenador, que será designado pela secretaria 
técnica do CMC entre os membros do Imeplan. Seus objetivos variam de acordo 
com cada mesa e podem ser definidos por seus próprios membros, com o aval do 
CMC. São mesas de trabalho permanentes, que podem se tornar agências.

As mesas de coordenação trabalham sobre tópicos específicos, derivados 
de algum assunto relacionado à agenda metropolitana e são compostas por 
membros com solvência técnica e poder de decisão dos municípios da área 
metropolitana correspondente e do governo do estado. Não é estabelecido, no 
entanto, um número mínimo de municípios metropolitanos participantes, e a 
participação do governo do estado não é obrigatória. Essas mesas têm duração e 
meta específicas, definidas pela mesma mesa de gerenciamento, de acordo com o 
CMC. Têm os seguintes poderes: realizar análises aprofundadas sobre um tópico 
específico, derivado do assunto de interesse metropolitano; nomear comissões 
e grupos de trabalho para estudar tópicos específicos; apresentar ao CMC os 
produtos derivados das análises realizadas; e preparar e propor projetos e normas 
técnicas para posterior submissão às sessões plenárias das câmaras municipais para 
aprovação. Em resumo, são grupos de trabalho ad hoc para fornecer soluções 
para questões específicas e de conjuntura.

Por sua vez, os governos municipais que participam de alguma área 
metropolitana do estado têm o poder de garantir a consistência dos programas e 
planos municipais e dos centros populacionais, com instrumentos de planejamento 
federais e estaduais, planos regionais e programas de ordenamento territorial de 
áreas metropolitanas. Suas responsabilidades incluem o desenvolvimento das 
estratégias definidas nessas áreas; a aprovação do Plano de Ordenamento Territorial 
e dos planos setoriais metropolitanos; a aprovação dos acordos de coordenação 
metropolitana propostos pelos órgãos de coordenação; além da participação ativa 
da constituição do Instituto Metropolitano de Planejamento proposto pelo CMC 
(Congreso del Estado de Jalisco, 2008, art. 10).

O CUEJ determinou que, para o planejamento metropolitano, pode haver 
participação cidadã e consulta pública sobre planos e programas. Para isso, em 
seus artigos, foi proposta a constituição de conselhos e comissões reconhecidas 
como órgãos de participação social, de bairro e de cidadão; entre eles estão os 
casos de coordenação metropolitana, ou seja, o CCM e o CCDM.
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A partir da estrutura do planejamento metropolitano estabelecido para o 
estado de Jalisco, essas organizações podem participar da formulação, revisão, 
execução e avaliação de programas e planos de desenvolvimento metropolitano 
(Congreso del Estado de Jalisco, 2008, art. 38). Além disso, essas organizações 
podem fazer parte do Conselho Estadual de Planejamento do Uso do Solo e 
Desenvolvimento Urbano (Consejo Estatal de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano – CEOTDU), garantindo assim a inserção correta de 
metrópoles no ordenamento territorial do estado, uma vez que este é o conselho 
que analisa, avalia e emite pareceres sobre a aplicação de políticas públicas para o 
planejamento do desenvolvimento urbano na entidade federal de Jalisco.

O CUEJ também contempla a criação de observatórios urbanos, que 
devem ser constituídos por representantes da sociedade organizada, tais como 
universidades, organizações, pesquisadores, especialistas da sociedade e do 
governo para estudo, pesquisa, organização e disseminação de informações 
e conhecimentos sobre problemas socioespaciais e novos modelos de políticas 
urbanas e regionais e gestão pública (Congreso del Estado de Jalisco, 2008, arts. 50 
e 51). Embora a legislação não faça menção a observatórios metropolitanos, a 
possibilidade de sua criação é deixada em aberto. Desse modo, o Observatório 
Metropolitano de Guadalajara, promovido pelo Programa das Nações Unidas 
para os Assentamentos Humanos (ONU-Habitat) e sob a tutela de universidades 
locais, de fato, existe há alguns anos.

QUADRO 1
Sistema Estadual de Planejamento para o Desenvolvimento Urbano 

Programas de desenvolvimento urbano

Programa estadual

Programas municipais de desenvolvimento urbano

Programas de desenvolvimento metropolitano

Instrumentos de referência

Planos regionais de integração urbana

Planos de planejamento territorial metropolitano

Programas regionais de gestão ecológica do estado

Programas locais de gestão ecológica

Atlas de riscos do estado

Atlas metropolitano de riscos

Atlas municipal de riscos

Planos de desenvolvimento urbano derivados
Planos de desenvolvimento urbano do centro de população

Planos parciais de desenvolvimento urbano

Fonte: Congreso del Estado de Jalisco (2008, art. 78).

O CUEJ dedica um documento completo às áreas e regiões metropolitanas 
em que as bases estão determinadas a vincular a política do estado à criação de áreas 
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e regiões metropolitanas. O título, no entanto, associa quase todos os assuntos à 
própria LCMJ, forçando a formação de um SIDM. Esse sistema indica que as 
áreas metropolitanas devem ter pelo menos três instrumentos de planejamento: 
o programa de desenvolvimento urbano, o plano metropolitano de uso da terra 
e o atlas metropolitano de riscos.

O PDM e o POTmet têm como objetivo:

• planejar e ordenar o território e os assentamentos humanos de todos os 
municípios que compõem a área metropolitana;

• planejar a infraestrutura viária, trânsito, transporte e mobilidade 
com  critérios de acessibilidade universal, que devem ser adotados 
pelos municípios;

• gerenciar o solo rural e urbano, bem como as reservas territoriais, através 
de densificação, consolidação urbana e uso eficiente do território, com 
espaços públicos seguros e de qualidade como eixo articulador;

• desenvolver a política habitacional do complexo metropolitano que os 
municípios devem seguir;

• localizar os espaços de desenvolvimento industrial de natureza 
metropolitana que devem ser adotados pelos municípios;

• desenvolver políticas para o gerenciamento abrangente dos recursos 
hídricos, incluindo água potável, drenagem, saneamento, tratamento 
de águas residuais, recuperação de bacias hidrográficas e uso de 
águas pluviais;

• preservar e restaurar o equilíbrio ecológico, por meio do uso sustentável 
dos recursos naturais e da proteção do meio ambiente, incluindo a 
qualidade do ar e a proteção da atmosfera;

• desenvolver políticas para o gerenciamento abrangente de resíduos 
sólidos urbanos, especialmente resíduos industriais e perigosos;

• prevenir e mitigar riscos, além de ser resiliente aos efeitos das 
mudanças climáticas;

• planejar infraestrutura e equipamentos regionais e metropolitanos de 
natureza estratégica e de segurança; e

• outras ações e políticas que, por proposta do correspondente Conselho 
de Coordenação Metropolitana, sejam consideradas pertinentes  
(Congreso del Estado de Jalisco, 2008, art. 101).
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Para a preparação e aprovação do PDM e do POTmet, é necessário 
acompanhar um procedimento que começa com sua preparação pelo Imeplan, 
o qual deve manter comunicação permanente com os municípios envolvidos por 
meio das Mesas. Posteriormente, o CMC concede sua aprovação para iniciar a 
consulta pública; e o CCDM emite um convite à consulta pública, com um 
prazo não inferior a 45 dias corridos e não superior a três meses, para receber 
comentários por escrito, críticas e propostas específicas.

A convocação deve ser publicada nos sites oficiais do Imeplan e dos 
municípios da região metropolitana, e o governo do estado deve ser informado 
por escrito por meio da Semadet e da Procuradoria de Desenvolvimento Urbano 
(Procuraduría de Desarrollo Urbano – Prodeur).9

Para consulta pública, deve haver escritórios para receber propostas em cada 
um dos municípios da região metropolitana, e a consulta deve ser supervisionada 
pelo CCDM. Concluída a vigência da convocação, o Imeplan passa a analisar as 
opiniões recebidas.

A análise e as respostas tecnicamente justificadas devem ser expostas aos 
interessados, em forma física, nos escritórios do Imeplan; e eletronicamente, 
em uma página da web. O instituto deve enviar o projeto ao CMC, com os 
ajustes derivados da consulta para aprovação. Uma vez aprovado o projeto pela 
junta, o projeto é colocado para a consideração de todos os conselhos que fazem 
parte da área metropolitana, por meio do presidente municipal, por um período 
de um mês. Isso deve ser aprovado por dois terços dos membros do conselho e 
submetido à consideração da Semadet para emitir uma opinião de congruência, 
que, se positiva, será o sinal verde para registrar o projeto no registro público do 
imóvel e publicá-lo no jornal oficial.

4.1 Os avanços da região metropolitana de Guadalajara

A AMG seguiu as diretrizes estabelecidas pela legislação estadual e, mais 
recentemente, pela federal – particularmente na constituição das instâncias de 
coordenação metropolitana e elaboração dos instrumentos de planejamento. 
Isso, no entanto, não aconteceu com as outras duas áreas metropolitanas existentes 
no estado. Em outras palavras, o processo de metropolização das instituições só 
se manifestou em algumas delas, particularmente nas maiores, em termos de 
população e geração de economia.

9. A Prodeur é um órgão público descentralizado do Poder Executivo, com personalidade jurídica e patrimônio 
próprio, encarregado de assessorar, representar e defender os cidadãos na aplicação da legislação de planejamento 
urbano, além de monitorar e garantir sua observância, em benefício da população, observados os procedimentos 
administrativos ou jurisdicionais nos casos estabelecidos pelas leis (Congreso del Estado de Jalisco, 2008, art. 13).
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A região foi constituída por uma declaração do Congresso Estadual de Jalisco 
em 2009 – e ratificada em 2012. É constituída por oito municípios: seis centrais 
(Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, El Salto, Tlajomulco de 
Zúñiga) e dois externos (Ixtlahuacán de los Membrillos e Juanacatlán), que não 
estão conurbados, mas mantêm um relacionamento funcional (Congreso del Estado 
de Jalisco, 2009). Em 2015, o município de Zapotlanejo foi anexado (Congreso 
del Estado de Jalisco, 2015). E, mais recentemente, em 2018, como resultado dos 
critérios definidos pelo comitê interinstitucional do governo federal, foi reconhecido 
um décimo município, Acatlán de Juárez (em processo de integração).

Embora a AMG tenha sido ratificada em 2012, o acordo de coordenação 
metropolitana foi assinado por oito prefeitos em fevereiro de 2014 (Mural, 2014). 
Um ano depois, o primeiro diretor do instituto foi nomeado pelo CMC e, em 
25 de junho, foi constituído o CCM.

Em setembro de 2015, o Imeplan publicou seu primeiro produto, uma 
análise e perspectiva de expansão urbana na AMG (Alberto et al., 2015), 
publicação que representou uma primeira abordagem à questão metropolitana. 
Em outubro do mesmo ano, foi nomeado um novo diretor do Imeplan, indicado 
pelo CMC, que propôs a publicação do POTmet como o primeiro objetivo do 
instituto. Na mesma época foi discutida a falta de recursos e, principalmente, a 
falta de transferência de recursos para a operação do instituto, uma vez que cada 
município teve que fazê-lo de acordo com o contrato firmado, o que ainda não 
havia sido realizado (Mural, 2015a).

Em novembro do mesmo ano, o conselho de coordenação aprovou o início 
das mesas de análise para a criação de uma Agência Metropolitana de Segurança 
Cidadã. Além disso, foi realizada a apresentação de um esboço do POTmet. 
O financiamento, no entanto, continuou sendo uma grande preocupação 
da administração do Imeplan, que defendia a falta de comprometimento 
dos municípios, uma vez que apenas dois dos nove haviam cumprido suas 
contribuições. Por esse motivo, o CMC aprovou a solicitação do Congresso 
Estadual para alocar um item do orçamento para 2016 (Mural, 2015b), ou seja, 
a coordenação na AMG exigia que uma entidade supramunicipal financiasse o 
Imeplan, o governo estadual de Jalisco.

Por fim, em junho de 2016, foi apresentado o primeiro instrumento de 
planejamento da AMG, o POTmet, que foi publicado imediatamente no Periódico 
Oficial El Estado de Jalisco.10 O plano contém uma visão da cidade para 2042, a 
descrição da situação atual, os objetivos, a estratégia holística para a metrópole, as 

10. Disponível em: <https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/07-18-16-i-vol_i_0.pdf>; 
e <https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/07-18-16-i-vol_ii.pdf>.
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considerações finais, as referências bibliográficas e os anexos (relatórios, consulta 
pública, anexo cartográfico).

Entre os principais tópicos abordados estão: a compacidade urbana, a 
estrutura metropolitana, a policentricidade e a integração regional. No processo de 
elaboração, foram realizadas reuniões permanentes com o pessoal dos municípios 
metropolitanos e especialistas da cidade ligados ao desenvolvimento urbano. 
O processo foi encerrado com um workshop de integração de componentes, realizado 
em janeiro de 2016, no qual as estratégias foram trabalhadas com os presidentes 
municipais em conjunto com as equipes das diferentes dependências relacionadas 
às áreas urbana, ecológica, de mobilidade, de habitação, jurídica semelhante aos 
membros do CCM. Esse processo permitiu que os prefeitos  aprovassem por 
unanimidade o POTmet, para depois levá-lo para consideração e aprovação nos 
respectivos municípios, resultando em 100% de aprovação.

Em relação aos instrumentos de planejamento, o POTmet foi devidamente 
implementado, mas o PDM e o Amet ainda estão em elaboração. Nesse processo, 
é importante reconhecer que o Programa Metropolitano de Desenvolvimento, 
embora considerado uma iniciativa urbana de desenvolvimento, isto é, um 
programa geral/universal do qual derivam os instrumentos de referência POTmet 
e Amet, ainda está em fase de elaboração. Apesar de ter seguido um processo no 
qual o planejamento hierárquico não foi fielmente seguido, observou-se que o 
processo é iterativo e também deve alimentar o planejamento municipal, ou seja, 
uma espécie de processo bottom up.

A AMG também possui, desde 2014, um Estatuto Orgânico dos Órgãos 
de Coordenação Metropolitana (Congreso del Estado de Jalisco, 2014). 
Nele estão listados como instâncias de coordenação metropolitana: o Conselho 
de Coordenação Metropolitana, o Instituto de Planejamento Metropolitano, o 
CCM e o Conselho Consultivo de Planejamento Metropolitano.

O Estatuto determina que o CMC é o órgão colegiado de coordenação 
política, composto pelos prefeitos dos municípios; pelo governo do estado, o 
governador e a Semadet; e pelo governo federal, por um representante da Sedatu. 
Estabelece as condições para sua instalação, que devem ocorrer dentro de trinta 
dias após a instalação das Câmaras Municipais,11 estabelecendo também que 
as sessões devem necessariamente ter a presença do presidente da junta e do 
governador do estado, bem como as condições de suas sessões.

O próprio estatuto define que o Imeplan deve possuir a seguinte estrutura 
para o envio de questões de sua competência: conselho de administração; direção 
geral; unidade jurídica, administrativa e financeira; unidade metropolitana de 

11. As câmaras municipais são eleitas a cada três anos e possuem, desde 2015, a possibilidade de reeleição. 
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informação; unidade de planejamento e programação; unidade de avaliação 
e monitoramento; unidade de coordenação social; e um órgão de controle. 
O Imeplan elabora um programa de trabalho anual para o regime de coordenação 
metropolitana, estabelecendo a agenda metropolitana com a qual trabalha 
durante o ano12 e que é aprovada pelo CMC. Nesse conjunto de instruções, um 
programa operacional é apresentado às entidades metropolitanas que incluem a 
distribuição do orçamento, que em 2019 totalizou 131 milhões de pesos, ou seja, 
o equivalente a US$ 9,9 milhões.13

O Imeplan possui duas áreas principais: as direções e as agências, 
ambas metropolitanas. Entre os primeiros, estão o departamento de planejamento 
metropolitano e o departamento de gerenciamento de desenvolvimento. Por um 
lado, a diretoria de planejamento metropolitano é responsável por três gerências 
técnicas – gestão abrangente dos riscos, planejamento territorial e gestão do solo e da 
mobilidade; por outro, o departamento de gerenciamento de desenvolvimento possui 
quatro gerências técnicas – projetos, sustentabilidade, cooperação internacional e 
confiança da marca da cidade. Em relação às agências, existem três já estabelecidas: 
segurança, florestas urbanas e infraestrutura para mobilidade; e duas em processo de 
formação: emergências médicas e gerenciamento abrangente de riscos.

Na AMG, o CCM é o órgão consultivo intermunicipal para a participação 
dos cidadãos e de natureza honorária, composto por representantes dos cidadãos de 
associações de bairro, organizações civis, profissionais e acadêmicas da metrópole. 
Para sua integração, cada município membro da AMG elegeu dois conselheiros 
cidadãos, representando associações de bairro, organizações civis, escolas ou 
associações profissionais, organizações do setor empresarial privado e instituições 
acadêmicas estabelecidas na área metropolitana. Depois de fazer uma chamada 
aberta à sociedade, os representantes foram selecionados aleatoriamente entre os 
participantes. Atualmente, o CCM da AMG possui 36 membros – dois detentores 
e dois substitutos dos nove municípios que já assinaram o contrato. O conselho se 
reúne semanalmente, no âmbito das tabelas de gestão e mensalmente. Ele torna 
suas ações públicas por meio de uma conta no Facebook,14 ou seja, pode ser 
considerado um órgão ativo e dinâmico, apesar das limitações que a posição 
honorária implica – sem salário, algo que os membros do CCM possuem.

As mesas de gerenciamento metropolitano também foram implementadas 
na AMG; algumas com mais sucesso e participação do que outras. Por um lado, 
foram criadas cinco mesas metropolitanas – relacionadas diretamente aos temas da 

12. Disponível em: <https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/Imeplan-PAT18.pdf>; e 
<https://elsalto.gob.mx/portal-api/public/transparencia/docs/1563212304572.pdf>.
13. Disponível em: <https://www1.oanda.com/lang/es/currency/converter/>. 
14. Disponível em: <https://www.facebook.com/CiudadanoAMG/>.
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agenda metropolitana, que são: mobilidade; proteção civil; construção e segurança 
estrutural; gerenciamento e planejamento territorial; e meio ambiente. Por outro 
lado, foram criadas quatro mesas de coordenação – com duração determinada e 
objetivo específico, com os seguintes temas: habitação; interoperabilidade dos 
sistemas de administração e gestão; melhoria regulatória; e sistema de meninos, 
meninas e adolescentes, além de mais um, chamado “minha macro periférica”.15

Com relação à continuidade do trabalho das instâncias de coordenação 
metropolitana, é possível afirmar que, apesar das mudanças administrativas, os 
processos de elaboração e gestão dos instrumentos de planejamento metropolitano 
continuaram incluindo a criação e operação das instâncias. Essas  mudanças 
impactaram o Imeplan de tal maneira que, em 7 de julho de 2017, seu terceiro 
diretor retirou-se, ou seja, em cinco anos o instituto foi liderado por três pessoas 
diferentes. Sua evolução, no entanto, é constante, uma vez que existem os 
contrapesos necessários para acompanhar – destacando-se o governo do estado 
e os cidadãos.

Em relação à mensuração de eventos metropolitanos, na AMG – para poder 
falar o mesmo idioma ao decidir sobre os investimentos do fundo metropolitano 
e  considerar se um trabalho ou ação pode ser considerado de natureza/impacto 
metropolitano16 –, foi desenvolvida uma metodologia de avaliação de impacto na qual 
a relevância de um projeto é estabelecida com base em sua capacidade de abordar o 
fenômeno metropolitano e com o qual as prioridades de investimento da confiança 
também podem ser estabelecidas.

Em relação ao financiamento das metrópoles, a Federação assumiu a 
liderança na definição de como os recursos do fundo metropolitano deveriam ser 
distribuídos. Para isso, ela emitiu, ano após ano – desde 2008 –, diretrizes e regras 
operacionais que tornam obrigatória a criação de um conselho metropolitano 
de desenvolvimento. Esse conselho é adicional às instâncias de coordenação 
propostas pela LGAHOTDU e é composto pelo governador e seu gabinete, bem 
como pelas dependências do governo federal – Sedatu e Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) –, sendo um filtro adicional para a 
utilização dos recursos do fundo.

Em 2017, as regras operacionais mudaram e, em vez de um fundo estatal 
para concentrar os recursos do fundo metropolitano que foram recebidos 
proporcionalmente ao tamanho das metrópoles dos estados, foi criado um fundo 
federal no qual os recursos foram centralizados. A partir desse momento, o 

15. Essa tabela de coordenação segue um projeto de Bus Rapid Transit (BRT) de transporte público, realizado em uma 
artéria principal que faz um desvio para a cidade. Este projeto recebeu o fundo metropolitano em 2019.
16. Disponível em: <https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/04-06-19-v.pdf>.
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fundo metropolitano tornou-se um banco nacionalmente competitivo, deixando 
em aberto a possibilidade de áreas metropolitanas proporem projetos específicos. 

Em 2018 e 2019, o fundo tinha um mercado de ações de 3.268,69 de 
dólares e 3,3 milhões de pesos, respectivamente. Em 2018, no entanto, houve 
um subexercício, e apenas o montante de aproximadamente US$ 1.545.290 foi 
atribuído, uma vez que os projetos apresentados pelas áreas metropolitanas não 
atendiam aos requisitos definidos pelo Ministério das Finanças e Crédito Público 
(Secretaría de Hacienda y Crédito Público – SHCP), que deveriam ser focados 
em projetos de abrangência metropolitana. Em vez disso, a maioria das áreas 
metropolitanas solicitou recursos para pavimentação de ruas.

Em 2018, a AMG recebeu US$ 170,40 milhões da troca total, que foram 
investidos em quatro projetos de infraestrutura rodoviária, predominantemente 
nas ruas. Em 2019, o Imeplan usou a metodologia de avaliação e a consequente 
emissão de pareceres de impacto metropolitano como principal argumento para 
os recursos concorrentes da bolsa metropolitana de fundos, resultando em um 
forte argumento no processo de alocação dos recursos do fundo. Dos três projetos 
registrados para a competição por recursos, o projeto Macro Periférico foi aprovado 
por 750 milhões de pesos – 23% da sacola oferecida pelo governo federal –, 
consistindo em uma “rua completa” que oferecerá mobilidade sustentável para 
os anéis periféricos – artéria que faz o desvio para a AMG, que inclui uma linha 
tronco do BRT, além de ciclovias e calçadas seguras para pedestres.

O SHCP (governo federal), a pedido da Sedatu, gerou um sistema de avaliação 
com quatro itens básicos (tipo de projeto de infraestrutura pública, planejamento 
metropolitano, impacto metropolitano e cronograma de trabalho) e dois 
complementares (governança metropolitana e impacto ambiental).17 Os quatro 
primeiros já existiam em 2018, e os dois complementares foram incorporados 
em 2019. Isso permitiu à AMG competir com vantagem sobre outras metrópoles 
para obter melhores dividendos do fundo metropolitano federal, constituindo 
uma boa prática em termos de priorização de intervenções metropolitanas.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A LGAHOTDU foi publicada recentemente (2016), por isso ainda é difícil 
determinar a eficiência dos órgãos de governança metropolitana e a orientação 
das políticas públicas nos três níveis de governo existentes no México (Federação, 
estados e municípios).

17. Disponível em: <https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Entidades_Federativas/
mapaRamo23/docs_fondos/Hoja%20de%20dictaminaci%C3%B3n%20Jun2019.pdf>.
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Constata-se que, atualmente, poucas ZMs implementaram essas novas 
disposições como resultado da identificação da oportunidade para a prestação 
de serviços públicos compartilhados ou para a proteção dos recursos naturais. 
A grande maioria concordou em ter acesso ao financiamento federal por meio do 
fundo metropolitano. Em geral, foram as maiores ZMs em termos de população, 
as interestaduais e intraestaduais, as quais envolvem vários municípios (mais de 
cinco), que conseguiram formar essas instituições e constituíram agências de 
prestação de serviços públicos ou elaboraram um programa, isto é, atingiram a fase 
de implementação da região metropolitana como objeto de uma política pública. 
No caso mexicano, a aposta pela governança metropolitana tem sido a coordenação 
intergovernamental, por isso é necessário avaliar a eficácia dessa estrutura para 
ajustá-la às necessidades ao longo do tempo e a cada caso em particular.

Atualmente, de acordo com a legislação mexicana (Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, 1917; 2016), a coordenação deve ocorrer entre 
os governos municipais de uma ZM horizontalmente, mas também entre estes 
e o governo ou governos estaduais, conforme o caso, e também com a Federação.

A coordenação e associação intermunicipais podem ocorrer para a 
efetiva prestação de serviços públicos ou para melhorar as funções que lhes 
correspondem, embora devam ter a aprovação do congresso legislativo estadual 
ou dos estados que participam da ZM. Além disso, é necessária a participação de 
representantes do governo federal desde o momento em que a existência de uma 
área metropolitana é reconhecida.

Embora a coordenação seja um objetivo fundamental das políticas públicas 
para as áreas metropolitanas do México desde 1983, quando foi feita uma reforma 
da Constituição, presumivelmente sua implementação não teve êxito devido à 
falta de clareza em sua estrutura. Foi no final dos anos 2000 que isso mudou, 
quando uma lei de coordenação metropolitana foi proposta pelo Congresso 
do Estado de Jalisco em que as instâncias de coordenação, sua composição e 
atribuições foram determinadas especificamente.

Essa mudança estrutural na qual os três níveis de governo – municípios, estados 
e Federação – estão envolvidos visa cristalizar o objetivo, estabelecido por mais 
de 35 anos, de alcançar a coordenação intermunicipal para melhorar a prestação de 
serviço e o planejamento de ações de desenvolvimento em territórios metropolitanos. 
Além disso, a sociedade civil organizada foi incluída nas instâncias de coordenação, 
por meio do CCM. Esse conselho tem sido o contrapeso mais importante no SIDM 
da AMG para funcionários públicos e, presumivelmente, um ator fundamental para 
a continuidade do processo de coordenação, apesar das mudanças geradas pelos 
períodos administrativos dos próprios governos municipais (três anos, com opção de 
reeleição) e dos governos federal e estaduais (seis anos).
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Na coordenação da governança metropolitana, reconhece-se que, como não 
existe um nível intermediário de governo entre estados e municípios – os que 
compõem as ZMs –, as relações intergovernamentais se apoiam em um sistema de 
governança “suave” (OECD, 2015) na qual existem alguns controles, mas acima 
de tudo flexibilidade.

O sistema baseia-se no entendimento do desenvolvimento policêntrico das 
metrópoles que são atendidas pela coordenação dos municípios, juntamente com o 
estado ou estados e a Federação – conforme o caso. Nesse modelo, que possui um fluxo 
de políticas de baixo para cima, foram geradas instituições intermunicipais, como o 
Conselho de Coordenação Metropolitana, o Instituto de Planejamento Metropolitano 
e o próprio CCM, que têm um objetivo principal: facilitar a coordenação e fazer com 
que os acordos feitos para o bom funcionamento da metrópole sejam cumpridos.

Por um lado, a coordenação intergovernamental situa-se perto de uma extremidade 
do espectro dos modelos de governança, o da governança branda; por outro lado, existe 
aquele em que um governo metropolitano é criado espontaneamente – governança 
rígida –, que tem como principal característica a criação de uma nova instituição que 
se sobrepõe às existentes. É um modelo bastante rígido, o qual carrega processos fiscais 
intrinsecamente de tomadores de decisão, tendendo a minimizar a participação dos 
governos locais e ter um fluxo de política top down, não experimentado no México, 
país em que o município18 é uma instituição bem estabelecida e com histórico de 
quinhentos anos na vida política do país, onde seria muito difícil para um governo 
metropolitano ter lugar.

A governança “suave” é representada em coordenação. Só pode existir 
mediante o reconhecimento da necessidade legítima de se trabalhar em conjunto, 
de forma voluntária. Em outras palavras, os governos locais devem estar 
convencidos da vantagem de fazê-lo, a fim de buscar objetivos claros e concisos, 
para que o compartilhamento de um projeto seja essencial para sua operação.

Além disso, a coordenação intermunicipal, juntamente com os governos 
estaduais e federais, deve reconhecer a limitação que os governos locais têm para resolver 
problemas urbanos que ocorrem em seus territórios mas se originam nos municípios 
vizinhos. Dessa maneira, o gerenciamento de uma possível solução transcende as 
fronteiras jurisdicionais, resultando na necessidade de se chegar a acordos que digam 
respeito aos participantes e que beneficiem o conglomerado metropolitano.

A coordenação, portanto, não é per se um sinônimo de governança, pois, 
para que esta exista, outras condições também devem existir. Entre essas condições 
está a insuficiência ou incapacidade dos governos locais de enfrentar problemas 

18. Em 1519, o primeiro Conselho Municipal continental foi estabelecido no México por expedicionários espanhóis 
(Senado de la República, 2000).
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que transcendem suas fronteiras – ou seja, a transterritorialidade –, bem como o 
compartilhamento de um projeto de metrópole que pode incluir a prestação de 
um serviço público.

A complexidade da governança metropolitana reside nos fluxos e processos da 
transterritorialidade dos eventos metropolitanos e em suas decisões fragmentadas. 
Embora sua eficácia possa ser evidente para os cidadãos, os acadêmicos e alguns 
funcionários públicos, a realidade é que ela não se manifestou na grande maioria 
dos cursos de ação específicos adotados pelos governos locais.

No México, a governança metropolitana é uma questão atual que levou à geração 
da Rede Nacional de Governança Metropolitana,19 uma organização acadêmica sob 
os auspícios do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia (Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología – Conacyt), que articula pesquisadores, estudantes, funcionários 
públicos e membros de organizações sociais, cujo principal tópico de interesse são as 
questões de governança das metrópoles, com abordagens de disciplinas como ciência 
política, política pública, ciência jurídica, sociologia, antropologia, história, economia, 
planejamento urbano, entre outras que impactam diretamente o desenvolvimento e a 
qualidade de vida dos habitantes das grandes cidades.

Por fim, essa reflexão permite determinar que a conformação das ZMs 
representa uma oportunidade de aproveitar a inércia registrada no México em 
relação à questão metropolitana, para a criação de instituições sólidas que garantam 
seu desenvolvimento sustentável. É por isso que estudos sobre a governança das 
áreas metropolitanas – particularmente as melhores práticas – são importantes 
para disseminar os benefícios de acordos intermunicipais, interestaduais e até 
internacionais nas metrópoles latino-americanas.
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 APÊNDICE

MAPA A.1
México: zonas metropolitanas (2018)

Elaboração do autor.

1 Aguascalientes 20 Durango 39 Cuautla 58 Villa Hermosa

2 Ensenada 21 Celaya 40 Cuernavaca 59 Victoria

3 Mexicali 22 Guanajuato 41 Tepic 60 Matamoros

4 Tijuana 23 León 42 Monterrey 61 Nuevo Laredo

5 La Paz 24 Moroleón 43 Oaxaca 62 Reynosa

6 Campeche 25 San Francisco del Rincón 44 Tehuantepec 63 Tampico

7 La Laguna 26 Acapulco 45 Puebla - Tlaxcala 64 Tlaxcala - Apizaco

8 Monclova - Frontera 27 Chilpancingo 46 Tehuacán 65 Ayucan

9 Piedras Negras 28 Pachuca 47 Teziutlán 66 Coatzacoalcos

10 Saltillo 29 Tula 48 Querétaro 67 Córdoba

11 Colima - Villa de Álvarez 30 Tulancingo 49 Cancún 68 Minatitlán

12 Tecomán 31 Guadalajara 50 Chetumal 69 Orizaba

13 Tuxtla Gutiérrez 32 Ocotlán 51 Río Verde 70 Poza Rica

14 Tapachula 33 Puerto Vallarta 52 San Luis Potosí 71 Veracruz

15 Chihuahua 34 Tianguistenco 53 Culiacán 72 Xalapa

16 Delicias 35 Toluca 54 Mazatlán 73 Mérida

17 Hidalgo de Parra 36 La Piedad - Pénjamo 55 Guaymas 74 Zacatecas - Guadalupe

18 Juárez 37 Morelia 56 Hermosillo -

19 Valle de México 38 Zamora 57 Nogales -






