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Coordenação federativa, consórcios públicos e cooperação governamental no 

estado do Rio Grande do Sul: uma abordagem sociológica 

Lizandro Lui1 

O trabalho trata de um fenômeno contemporâneo da conformação do Estado 

Brasileiro e da produção e implementação de políticas públicas, a saber, a 

cooperação interfederativa. Desta forma, a proposta inscreve-se na interface entre 

políticas públicas e sociologia política. Por muitos anos, a discussão do campo 

centrou-se em debater o caráter centralizador ou descentralizador do Estado, 

concluindo-se que há uma alternância entre períodos de centralização e 

descentralização em nossa história republicana. A partir das últimas décadas com a 

crescente participação dos municípios nas políticas públicas, compartilhamos das 

inquietações postuladas por Franzese (2010) voltadas à análise do contexto atual 

em que o governo central se faz presente no sentido de favorecer a municipalização 

das políticas sociais. Dessa forma, os estudos devem, segundo a autora, preocupar-

se menos com o debate centralização versus descentralização e mais com o 

entendimento acerca das formas de articulação e coordenação entre as esferas 

governamentais para a produção e implementação de políticas públicas e as arenas 

de concertação que se criam para responder a essa questão.  

Na esteira deste debate, e contribuindo com o estudo das esferas subnacionais 

de coordenação e articulação de agentes sociais para a execução de políticas 

públicas, este trabalho versa sobre a articulação federativa horizontal (ABRUCIO, 

2006), mais especificamente, a criação e modos de funcionamento dos consórcios 

públicos no estado do Rio Grande do Sul, temática ainda não examinada neste 

espaço.  

O universo empírico da pesquisa é um tipo de articulação entre os municípios 

que ocorre no estado do Rio Grande do Sul: os consórcios de direito público. Esta 

modalidade consorciativa existe no Brasil há várias décadas, passando a ganhar 

notoriedade após 2005, com a entrada em vigor da Lei dos Consórcios Públicos, (Lei 
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11.107/05) dando maior base legal para os representantes dos entes federados 

estabelecerem os pactos intermunicipais. Essa estrutura organizativa passou a se 

expandir ao longo do tempo, como demostram os dados da Pesquisa de 

Informações Básicas Municipais (MUNIC, do IBGE) entre os anos de 2011 e 2015.  

Os consórcios estabelecidos pelos municípios buscam prover, dentro da escala 

local, a ampliação da prestação serviços públicos em várias áreas (saúde, 

educação, segurança, meio ambiente), promovendo também a maior estabilidade 

financeira o que implica no gerenciamento compartilhado de recursos. A literatura 

examinada pressupõe a necessidade da convergência de interesses em torno de 

uma agenda governamental comum a fim de que os arranjos institucionais que 

dependem de uma gestão pública compartilhada possam operar e perdurar ao longo 

do tempo, em bases cooperativas territoriais.  

Para analisar sociologicamente as percepções sobre esta forma de gestão 

pública e a sua importância para o município e região, bem como a formação e 

organização dos consórcios, utilizaremos as teorias de Fligstein (2007) sobre atores 

hábeis e os campos estratégicos e de Ostrom (2000) sobre o uso de recursos 

comuns.  

A pesquisa conta com métodos quantitativos e qualitativos de pesquisa. 

Inicialmente foi realizado um mapeamento de todos os consórcios em 

funcionamento no âmbito estadual junto à Federação dos Municípios do Rio Grande 

do Sul (FAMURS) e em sites oficiais, como o Observatório Nacional dos Consórcios 

Públicos e do Federalismo e o Portal da Transparência dos recursos federais.  Além 

disso, foi realizada um levantamento de informações em diferentes momentos de 

realização da MUNIC (no período de 2011 a 2015), acerca do conjunto de variáveis 

englobadas no bloco denominado de “Articulação Interfederativa”. Ademais, foi 

realizado um estudo de cunho qualitativo junto aos consórcios públicos municipais 

da Região Metropolitana de Porto Alegre, através da participação nas reuniões 

promovidas pela FAMURS sobre este tema, e do contato com participantes das 

mesmas, dirigentes municipais. O objetivo desta última estratégia investigativa foi 

compreender a dinâmica de funcionamento dos consórcios, os principais atores 
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envolvidos e como se dá o processo de concertação social que proporciona a 

construção de uma agenda de políticas públicas de âmbito interfederativo, regional e 

intermunicipal. A terceira fase contará com um estudo qualitativo onde serão 

analisados de quem forma os consórcios se organizam internamente no estado e os 

entendimentos dos seus membros sobre o mesmo e que importância estes 

conferem a esse espaço de articulação federativa para a implementação de políticas 

públicas.  

Com o crescimento exponencial do número de municípios de 1980 para 2000 

(MUNIC/IBGE, 2015), que passaram de 3.974 para mais de 5.560, os consórcios e 

outras formas de articulação interfederativa surgiram como uma possibilidade para 

que os pequenos municípios (com menos de 5 mil habitantes) pudessem prover os 

bens e serviços de sua competência. A literatura coloca que, para além de simples 

escolha de parte do gestor, participar de um consórcio reveste-se de um caráter 

imperativo, uma necessidade devido à escassez de recursos financeiros e técnicos 

que afeta a gestão pública, especialmente das cidades pequenas. 

Através da participação em reuniões promovidas na FAMURS, cuja dinâmica 

centrava-se na apresentação de casos exitosos de consórcios e no incentivo dos 

representantes da Federação à formação destes mecanismos, verificou-se que eram 

eles eram considerados como uma estratégia viável de gestão regional e 

compartilhada, e imperativa diante da atual crise fiscal vivenciada pelos municípios. 

Com este intuito, a FAMURS, através de seus representantes, sempre se colocava à 

disposição para auxiliar os municípios a elaborarem projetos e solicitarem recursos à 

União. Além disso, foram relatados de que forma alguns municípios consorciados 

conseguem prover melhores serviços de saúde, saneamento, meio ambiente e 

fiscalização de agroindústrias. A problemática colocada é como gerenciar, a nível 

interfederativo, recursos comuns e coordenar ações.  

Os resultados preliminares permitem concluir que os consórcios representam 

uma importante estrutura de gestão que, aos poucos, está sendo adotada pelos 

municípios do Rio Grande do Sul. A percepção dos envolvidos é de que quando 

vários municípios solicitam de forma conjunta verbas à União, o peso político do 
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pedido é mais forte e, assim, há maior possibilidade de captação de recursos. 

Devido ao fato da Lei ser relativamente recente e o desafio de compartilhar recursos 

causa certo receio a alguns prefeitos, torna-se necessária a utilização de estratégias 

de persuasão e promoção de cooperação. É possível identificar que, a despeito dos 

inúmeros desafios há um conjunto de atores que são hábeis em fazer com que 

outros agentes (falando aqui principalmente de prefeitos e secretários municipais) 

cooperem e colaborem com seu planejamento. Nesse sentido, a proposta de 

Fligstein mostra-se interessante para compreender os dados.  

Todavia, foi possível identificar, também, que os espaços de governança 

regional ainda estão preocupados em se adequar às políticas e normativas 

deliberadas em âmbito federal, provavelmente por sua baixa capacidade de 

arrecadação e por serem dependentes de repasses federais. Boa parte do trabalho 

realizado nesses espaços é um esforço dos municípios em se adequarem às 

normativas superiores e de implementarem em nível local as políticas nacionais. 

Neste sentido, concordamos com Arretche (2012) ao salientar que a maior parte das 

políticas e regulações (pensando principalmente nas áreas da saúde, educação, 

meio ambiente e saneamento básico) provém da esfera federal e é imposta aos 

entes subnacionais. Portanto, é reduzida a autonomia dos entes subnacionais em 

definirem prioridades e políticas públicas locais. 
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