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RESUMO 
 
O presente artigo busca refletir sobre a importância da 
potencialização da Conferência das Cidades, considerando o 
processo de abertura a participação social, bem como o 
contexto de surgimento desse instrumento e sua contribuição 
para o fortalecimento de caminhos de cooperação. Nessa 
perspectiva, delineia-se uma discussão sobre a Conferência 
das Cidades à luz de uma nova dimensão, a qual permite que 
municípios territorialmente próximos sejam capazes de propor 
soluções para problemas comuns. Essa pesquisa fomenta o 
debate sobre descentralização, considerando as dificuldades 
municipais de responder demandas que precisam ser objetos 
de políticas com âmbito regional, permitindo intervenções 
pautadas na cooperação entre gestões locais. 
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ABSTRACT 
 
This article aims to reflect on the importance of empowerment 
of the Cities Conference , considering the process of openness 
to social participation and the emergence of the context of this 
instrument and its contribution to the strengthening of 
cooperation ways. From this perspective, outlines a discussion 
on the Conference of Cities in the light of a new dimension , 
which allows geographically nearby municipalities are able to 
propose solutions to common problems. This research 
encourages debate on decentralization , considering the 
difficulties of municipal respond to demands that need to be 
policy objects with regional, allowing interventions guided by the 
cooperation between local administrations . 
  
Keywords: Decentralization. Social participation. Municipal 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

As cidades brasileiras enfrentam graves problemas no tocante à gestão pública 

municipal, dada a sua dimensão territorial e populacional. O Brasil conta atualmente com 

uma população total de 202.768.562 habitantes, distribuídos em 5.570 municípios, conforme 

dados divulgados pelo IBGE em 2014. Esse elevado contingente de pessoas e municípios 

gera inúmeros desafios, sobretudo se considerarmos o leque de serviços a serem prestados 

pelo poder público. Nesse contexto, se faz fundamental refletir sobre a gestão pública no 

país, discutindo os processos de descentralização de competências, bem como as 

inovadoras diretrizes de gestão democrática e participação social, consolidadas no quadro 

da Constituição Federal de 1988.  

A presente pesquisa parte dessa perspectiva, considerando que a delegação de 

responsabilidades compartilhadas entre os entes federativos, se constitui num avanço da 

administração pública, permitindo que a arena decisória seja permeada por novos atores, 

mais próximos da vida cotidiana do município. A respeito disso, destaca-se a Lei federal no 

11.107/2005 denominada como Lei de Consórcios e o Art. 241 da Constituição federal de 

1988 que trata da cooperação intermunicpal e seus mecanismos. Todavia, há de se 

considerar os limites dessas inciativas, uma vez que nem todas as administrações locais 

possuem a capacidade de enfrentar os problemas que se apresentam em seu território.  

Com enfoque sobre a última realização das Conferências das Cidades (2013), 

pretende-se aqui incitar a discussão sobre a importância da potencialização desse 

instrumento, considerando-o à luz de uma nova dimensão, a qual permite que municípios 

territorialmente próximos sejam capazes de propor soluções para problemas comuns, 

levantando propostas a partir da cooperação e da interlocução municipal.  

De modo claro, o artigo parte de uma abordagem sobre a gestão pública no 

Brasil, refletindo sobre descentralização administrativa, gestão democrática e participação 

social, considerando as fragilidades percebidas na autonomia municipal. Posteriormente, 

apresenta-se a Conferência das Cidades enquanto importante instrumento do planejamento 

de políticas públicas, caracterizando o seu processo de surgimento e as suas principais 

diretrizes. Esse registro permite compreender o que vem a ser abordado na seção seguinte, 

onde se faz uma reflexão sobre a necessidade de se potencializar os resultados da 

Conferência das Cidades. 
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A partir da análise documental do relatório resultante da 5ª Conferência das 

Cidades do Rio Grande do Norte, fomenta-se a discussão de que os municípios de uma 

dada região possuem problemas comuns que, quando socialmente identificados nas 

Conferências das Cidades, emerge a necessidade de se criar e fortalecer arranjos de 

cooperação e interlocução, permitindo que sejam propostas soluções para as demandas. 

Essa nova dimensão do planejamento está inserida nas recentes estratégias da 

administração pública, onde se observar a necessidade de se fazer mais, gastando o 

mínimo de recursos. Além disso, esse pensamento possui interfaces com o que diz respeito 

às operações consorciadas, nas quais a ação conjunta de municípios para resolver 

problemas comuns, amplia a capacidade de atendimento aos cidadãos e a 

representatividade das prefeituras junto aos governos estadual e federal. 

Em síntese, o presente trabalho parte da percepção de que os problemas a 

cargo do governo municipal muitas vezes exigem soluções que extrapolam o alcance da 

capacidade de ação da prefeitura em termos de investimentos, recursos humanos e 

financeiros para custeio e a atuação política. Diante disso, surge a necessidade de que 

grande parte destas soluções sejam ações conjuntas, pois dizem respeito a problemas que 

afetam, simultaneamente, mais de um município. Por fim, a identificação dessas 

necessidades ocorre através da realização das Conferências das Cidades, sendo estes 

canais democráticos e participativos que precisam ser potencializados nos municípios 

brasileiros. 

 

2. GESTÃO PÚBLICA NO BRASIL: OS DESAFIOS DA DESCENTRALIZAÇÃO E DA 

PARTICIPAÇÃO SOCIAL 

 

 

Os anos que sucederam a promulgação da Constituição Federal de 1988 

evidenciaram profundas mudanças no Estado Brasileiro, destacando-se a descentralização 

político-administrativa que possibilitou o surgimento de práticas inovadoras e estilos inéditos 

de gestão no âmbito da administração pública do Brasil, conforme discutido por Andrade 

(1998), Souza (2001), Rofman (1990) e Farah (2001). 

Foi com base nas críticas as características do Estado brasileiro – marcado pela 

centralização político-administrativa na esfera federal, apontadas desde o final dos anos 70, 

que se estruturou a agenda de reforma do Estado e da Administração Pública brasileira, 

conforme observa-se abaixo: 
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O consenso gerado em torno da necessidade de descentralização das ações 
governamentais apareceu, na agenda política brasileira, em um momento de crise 
política, configurando-se, desde o início, como uma mudança necessária à 
reorganização das bases institucionais de um novo poder (ANDRADE, 1998, p. 118). 

 

Assim, no final da década de 1970, o Estado desenvolvimentista entrou em crise 

e o apelo pela democracia, descentralização das ações governamentais e liberdade de 

expressão, passou a exigir da gestão pública uma forma de administrar mais ágil e 

participativa. Emergia na sociedade brasileira o consenso sobre a necessidade de reformar 

o Estado de maneira a torná-lo compatível com a realidade do processo de retomada da 

democracia no Brasil.  

Essa transição delegou maiores responsabilidades, principalmente aos 

municípios, no que concerne a gestão das políticas públicas. Esses passaram a conviver 

com uma situação mais equilibrada, no que tange a distribuição de recursos e a sua 

autonomia política. Conforme considera Souza (2001), houve uma significativa redefinição 

do papel desses entes federados, sobretudo a partir da ampliação do leque de suas 

competências e da conquista de autonomia de gestão no cumprimento e comando de suas 

novas responsabilidades, o que gerou novos compromissos políticos e sociais.  

A Constituição Federal de 1988 promove a legitimação da democracia e passa a 

vigorar a partir de duas principais mudanças: “a abertura para a participação popular e 

societal e o compromisso com a descentralização política e financeira para estados e 

municípios” (Souza, 2001, p.513). Complementando tal abordagem, Farah (2001) ressalta 

que a descentralização gerou maior proximidade do cidadão com a gestão local, na medida 

em que se abriu o governo à participação social, a qual passou a ter um papel de 

significativa importância no processo de formulação e implementação de políticas públicas, 

na fiscalização dos recursos públicos e na promoção do controle social. 

Nesse novo contexto, os primeiros governos de esquerda no Brasil passaram a 

implantar experiências bem-sucedidas de participação popular nas gestões municipais, a 

citar o exemplo da reconhecida iniciativa do Orçamento Participativo de Porto Alegre (1989), 

demonstrou que era possível formas de democracia participativa no âmbito municipal. 

Avritzer (2008, p.46) destaca que o OP “cria uma institucionalidade de baixo para cima” 

onde a população tem ativa participação. Além dessa iniciativa, destaca-se também a 

realização das chamadas “Conferência das Cidades”, as quais desde 2003 tem sido 

capazes de conferir um elevado potencial de resolução das demandas locais. Tais 

considerações delimitam que a esfera do planejamento passou a constituir-se num espaço 

privilegiado de negociação entre atores sociais, confrontando e articulando interesses e 
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alternativas para a sociedade, devendo propiciar a ampla mobilização e participação de 

todos os interessados na discussão.  

Ao assegurar, dentre os seus princípios e diretrizes, “[...] a participação da 

população por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no 

controle das ações em todos os níveis (CRFB, 1988, art. 204)”, a Constituição Federal 

instituiu, no âmbito das políticas públicas, a participação social como eixo fundamental na 

gestão e no controle das ações do governo. Trata-se, assim, de um novo formato 

institucional, legitimado pela CRFB de 1988, integrante do processo de implementação da 

gestão descentralizada e participativa, que ocorreu no Brasil a partir dos anos 1990, nas 

esferas municipal, estadual e federal. 

Todavia, apesar desses avanços de natureza legislativa, há de se considerar 

que, a maioria dos pequenos municípios apresentam estruturas frágeis e limitadas do ponto 

de vista da aderência de suas novas competências. Falta aos municípios capacidade 

técnica, financeira e política, no cumprimento de suas responsabilidades. Este é o problema 

mais visível para o processo de descentralização no Brasil, uma vez que, como afirma 

Rofman (1990, p.17) a descentralização é um processo muito amplo, que “implica 

reconhecer a outros organismos existentes, ou a serem criados, atribuições totais para 

desempenhar funções antes reservadas ao nível central, com plena autonomia”.  

Diante dessas questões, discute-se que para o município conquistar 

verdadeiramente sua autonomia, se faz necessário que o mesmo possua um conjunto de 

instrumentos, fundamentados principalmente: 

 
numa estrutura produtiva capaz de garantir ao governo municipal uma base de 
recursos próprios; uma estrutura técnico-administrativa sólida; além de autonomia 
política, entendida a luz de uma dinâmica política local [...] marcada pela ação de 
diferentes atores e por um determinado nível de organização da sociedade civil que 
possibilite a competição e um certo equilíbrio de forças no espaço político 
(ANDRADE, 1998, p.124). 

 

Assim, é importante ressaltar que a formação de uma “cultura da 

descentralização” está diretamente vinculada à sua prática, sendo os problemas que 

emergem do processo de descentralização, decorrentes, substancialmente, da ausência de 

uma cultura política na sociedade. Dagnino (2002) debate esses elementos, afirmando que 

como eixo norteador do ciclo descentralizador, a participação social contribui 

intrinsecamente para a construção de uma nova cidadania que aponta para o 

reconhecimento dos direitos iguais entre os membros de uma sociedade. Dessa forma, a 

criação de novos espaços institucionalizados de participação é fundamental para a garantia 

dos direitos. Em outras palavras, o aprofundamento do processo participativo é condição 

prévia para a consolidação da democracia e efetivo combate às desigualdades econômicas 
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e sociais. Nesse contexto, é importante considerar a necessidade da efetiva participação 

popular nos diferentes níveis do ciclo das políticas públicas para que exista um bom 

desempenho governamental e, é nessa perspectiva, que se insere a importância de se 

debater as Conferências das Cidades. 

O novo arcabouço institucional voltado para a consolidação de um modelo 

democrático de gestão possibilita que as instâncias governamentais modifiquem suas 

formas administrativas e estimulem a inserção dos diversos segmentos sociais no processo 

de tomada de decisão. Tais mudanças assinalam a emergência de novos arranjos 

institucionais dispostos sobre novas formas de gestão e provisão de serviços públicos que 

objetivam, sobretudo, promover a gestão participativa nas cidades.  

Desse modo, as políticas públicas passaram a ser vistas como espaços de 

construções participativas que devem incorporar uma multiplicidade de atores sociais aos 

seus processos decisórios, tal como pode ser observado com a realização das Conferências 

das Cidades, as quais, conforme será observado adiante, se tornaram importantes canais 

de consolidação de uma gestão mais democrática. Todavia, é importante considerar que 

ainda existem muitos desafios a serem enfrentados no âmbito da política, da sociedade e da 

cultura de muitos municípios brasileiros, sobretudo no que diz respeito a autonomia política 

dos governos locais e a inserção da sociedade civil nas arenas decisórias. 

Nessa perspectiva, é importante debater as contribuições das Conferências das 

Cidades, enquanto canal que vem sendo implementado na maioria dos municípios 

brasileiros, seguindo as diretrizes de gestão participativa e apontando para os novos 

arranjos institucionais.  

Apesar disso, é consenso que se faz necessário potencializar o uso desse 

mecanismo participativo no que corresponde à resolutividade dos problemas locais, uma vez 

que, tal como a descentralização político-administrativa, o acirramento da competição entre 

os municípios ainda tem sido um fator impeditivo ao fortalecimento de uma interlocução 

municipal capaz de conferir um quadro adequado de gestão. É o que se passa a delinear 

nas próximas seções, partindo da caracterização desse instrumento até a sua aplicação no 

estudo de caso apresentado na cidade de Natal-RN.  

 
3. PESPECTIVAS DA CONSTRUÇÃO DE UMA GESTÃO DEMOCRÁTICA: A 

CONFERÊNCIA DAS CIDADES COMO INSTRUMENTO DE PLANEJAMENTO 

 

         Sabendo que a Conferência das Cidades surge no contexto de abertura a 

participação popular e torna-se um importante instrumento de gestão democrática nos 
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municípios brasileiros, a presente seção se destina a trazer um registro histórico do seu 

surgimento, compreendendo o seu significado e os seus efeitos para o planejamento local. 

Conforme observado anteriormente, os municípios brasileiros enfrentaram 

historicamente graves consequências de um sistema político que, durante décadas, limitou o 

debate sobre os problemas locais. Com isso, a trajetória das políticas de desenvolvimento 

urbano nos diferentes governos, oscilou entre períodos de grandes investimentos e 

momentos de incipientes ações, moldando um modelo de desenvolvimento que em seu 

cerne não foi inclusivo, nem tampouco participativo. Nesse contexto, as Conferências das 

Cidades surgem oriundas de demandas antigas dos movimentos de reforma urbana e com a 

função de serem os canais de interlocução entre sociedade civil, movimentos sociais e 

governos municipais, estaduais e federal no que concernem as políticas públicas. 

São considerados os marcos para a construção e legitimação das Conferências 

das Cidades, a elaboração do Estatuto das Cidades4 (Lei Nº 10. 257 de 10 de julho de 2001) 

e a criação do Ministério das Cidades5 (Medida Provisória nº 103, transformada na Lei nº 

10.683, de 28 de maio de 2003). No caso do Estatuto das Cidades, se ressalta o primeiro 

passo para a instituição das Conferências das Cidades, uma vez que através dele se 

reconhece a gestão democrática, possibilitando a participação da população e tornando-se 

um importante caminho para a garantia do Direito à Cidade. Além disso, a lei do Estatuto 

das Cidades destaca “a criação de conselhos das cidades e a realização de conferências 

como importantes instrumentos para viabilizar a participação popular” (Conselho das 

Cidades, 2006, p. 6).  

Já no caso da criação do Ministério das Cidades, observa-se que a sua 

estruturação permitiu acesso aos direitos fundamentais através de ações democráticas, 

descentralizadas e com participação popular. Assim, a criação do Ministério das Cidades em 

2003, alavanca esse processo, sendo o órgão que promove e organiza a conferências das 

cidades, bem como fornece as diretrizes para a promoção da mesma a nível estadual e 

municipal. De tal modo, entende-se que: 

 

A criação do Ministério das Cidades, a realização da I Conferência das Cidades, em 
2003, e a institucionalização do Conselho das Cidades, em 2004, deram início a um 
processo de construção da política nacional de desenvolvimento urbano envolvendo 
conferências municipais e estaduais, e a adoção de estruturas normativas 
representativas, em acordo com os princípios defendidos historicamente pelos 
movimentos nacionais pela reforma urbana. (CASTRO et al., 2011, p.3) 

                                                           
4 O Estatuto da Cidade é a lei federal brasileira que regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição 
Federal Brasileira de 1988. 
5 A criação do Ministério das Cidades rompeu um período de incipientes ações voltadas para a 
política urbana e habitacional estabelecendo uma integração entre as mesmas considerando o uso e 
a ocupação do solo. 
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Nesse contexto, a partir de 2003, são notórias as modificações no aspecto 

organizacional de gestão em torno da política de desenvolvimento urbano para os 

municípios, pois eram quase que inexistentes os conselhos responsáveis por contribuir no 

gerenciamento e fiscalização das políticas urbanas locais, da mesma maneira que não havia 

nenhum conselho de âmbito nacional ligado a este tema. 

Em vista dos argumentos apresentados, as Conferências das Cidades se 

configuram como ambientes onde as decisões podem ser tomadas através de espaços 

democráticos, onde as deliberações acerca das temáticas urbanas são discutidas e são 

buscadas as resoluções para os problemas de forma autônoma. Ao todo, foram promovidas 

cinco conferências das cidades, sendo a primeira em 2003 e a última no ano de 2013.  

Dentre as várias discussões, destaca-se que no decorrer de realização de cada 

conferência, foram apresentados temas referentes à capacidade de planejar o 

desenvolvimento das cidades e suas intervenções de forma integrada e com participação 

social, além de debater os problemas acerca das políticas setoriais nas áreas de habitação, 

saneamento básico, transporte e planejamento territorial. 

Nesse cenário de aprimoramento da agenda pública brasileira, autores reforçam 

a importância das conferências e consequentemente de seus espaços democráticos. 

Maricato (2007, p.173) denota que é possível notar que “[...] jamais na história desse país a 

política urbana mereceu um debate democrático tão abrangente como vem acontecendo 

desde 2003, com o processo de realização das Conferências [...]”. Além disso, a mesma 

argumenta que: 

[...] o ciclo de Conferências das Cidades indica o potencial desse espaço em se 
constituir em esfera pública de concertação entre os diferentes atores e seus 
respectivos interesses em torno de políticas públicas pactuadas socialmente, 
possibilitando a proposição de uma nova política de desenvolvimento urbano e de 
políticas de novo tipo nas áreas de habitação, de saneamento ambiental, de 
mobilidade e transporte, e de planejamento territorial urbano. (MARICATO, 2007, 
p.186). 

 

 Assim sendo, as Conferências das Cidades configuram-se em importantes 

formas de gestão local, onde se pode identificar socialmente as demandas a serem 

atendidas. Esta é integrada por representantes indicados e eleitos, tratando de temas de 

âmbito nacional, estadual e municipal.  

 

4. NOVOS CAMINHOS DE INTERLOCUÇÃO MUNICIPAL: ESTUDO DE CASO DA 5ª 

CONFERÊNCIA DAS CIDADES DO RN 
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A presente seção destina-se a apresentar os resultados obtidos com a 

realização da 5ª Conferência das Cidades do Rio Grande do Norte, propondo, com isso, 

uma reflexão sobre novos caminhos de interlocução municipal, sobretudo, quando considera 

as recentes dinâmicas de desenvolvimento local. Aponta-se aqui que, a partir da realização 

da Conferência das Cidades, foi possível identificar e sistematizar uma série problemas 

comuns aos municípios do Rio Grande do Norte, devendo-se, portanto, fomentar tal 

instrumento na tentativa de implementar respostas satisfatórias a essas demandas. 

A 5ª Conferência das Cidades do Rio Grande do Norte foi convocada através do 

decreto nº 23.039, de 10 de outubro de 2012, sendo presidida pela Secretaria de Estado do 

Planejamento e das Finanças (SEPLAN) e coordenada pelo Conselho Estadual das Cidades 

do RN (CONCIDADES-RN). Uma Coordenação Executiva e uma Comissão Preparatória 

Estadual, compostas por representantes dos segmentos sociais, com reconhecida atuação 

nas áreas de Habitação, Trânsito, Transporte, Mobilidade Urbana, Saneamento Ambiental e 

Programas Urbanos, foram os responsáveis pela operacionalização da conferência, 

cabendo a essa equipe todo o processo de mobilização municipal, bem como as atividades 

de sistematização das propostas localmente identificadas. 

A Conferência Estadual foi realizada em setembro de 2013 e contou com um 

total de 422 participantes, sendo 342 representantes locais eleitos nas Conferências 

Municipais. O Estado do Rio Grande do Norte promoveu um grande debate de construção 

social e democrática, tendo dos 167 municípios do Estado, 145 realizado a sua Conferência. 

Quando comparado com os anos anteriores, observa-se que a 5ª Conferência apresentou 

um significativo avanço na participação dos municípios do RN, uma vez que nas edições 

anteriores realizadas em 2003, 2005, 2007 e 2010 se observaram respectivamente a 

participação de 100, 122, 130 e 120 municípios. 

A questão central que emerge após a realização desse processo consiste na 

sistematização desses resultados. É necessário fortalecer as discussões no sentido de 

promover as práticas de interlocução municipal, favorecendo as possibilidades dos 

municípios se associarem e implementarem políticas públicas que resultem na melhoria de 

vida da população local. 

Especificamente sobre as propostas debatidas, tem-se que a 5ª Conferência 

Nacional das Cidades teve como objetivo a definição de estratégias para a construção do 

Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano, com o tema “Quem muda a cidade somos 

nós: Reforma Urbana já!”. Além disso, esta impulsionou o fortalecimento e o estímulo à 

participação social, sensibilizando e mobilizando a sociedade para o estabelecimento de 

agendas, metas e planos de ação para enfrentar os problemas existentes nas suas cidades. 
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 Nessa perspectiva, conforme abordado anteriormente, a Constituição de 1988, 

consagrou o princípio da participação social como forma de afirmação da democracia 

representativa. A partir disso, emergiu então a multiplicidade de instâncias de participação 

que cumprem o papel de arenas decisórias, lugares de encontro entre a população e 

governo. É nesse cenário que as conferências constituem uma oportunidade máxima de 

participação e pactuação política, permitindo a construção de um espaço de 

compartilhamento, elaboração e avaliação das políticas públicas.  

Considerando essa discussão, ainda é preciso refletir que a Conferência das 

Cidades faz parte do novo modelo de gestão pública, o qual tem se empenhado em 

construir uma nova relação entre o Estado e a sociedade civil organizada. As políticas 

públicas são formuladas por meio de diálogos com a sociedade, possibilitando mediações 

democráticas, fortalecendo e incentivando a participação e o controle social, sendo estas as 

premissas para construção de propostas de resoluções, programas, projetos e 

implementação de políticas públicas de desenvolvimento urbano. 

Destarte, a realização desse instrumento tanto nos âmbitos municipais, 

estaduais e a nacional permitem o reconhecimento das realidades locais, estaduais, 

regionais, considerando também as especificidades socioterritoriais e propiciando a 

articulação nacional de diversos segmentos da sociedade civil. Todavia, é nesse contexto 

que emerge a necessidade de potencializar essa ferramenta, no sentindo de que as 

demandas identificadas pela população sejam atendidas de uma forma mais efetiva. 

Nisso se insere a discussão sobre a necessidade da ação conjunta de 

municípios para resolver problemas comuns, ampliando assim a capacidade de atendimento 

aos cidadãos e o poder de diálogo das prefeituras junto aos governos estadual e federal. O 

fato é que, muitas vezes, os problemas a cargo do governo municipal exigem soluções que 

extrapolam o alcance da capacidade de ação da prefeitura em termos de investimentos, 

recursos humanos e financeiros para custeio e a atuação política. Exemplo disso pode ser 

observado quando diversos municípios que realizaram as suas Conferências Municipais, 

apontaram como demanda a construção de uma Unidade Hospitalar para atendimento das 

questões de saúde do munícipio. Todavia, é notório que enquanto poder público, não se é 

viável promover a construção de hospital segundo demandas socialmente identificadas. 

Para essa questão, há de se considerar outros elemento, pois a operacionalização desse 

problema implica num elevado gasto governamental. Nesse contexto, para atendimento 

dessa proposta se faz mais adequado à implementação de ações conjuntas, pois essas 

questões dizem respeito a problemas que afetam, simultaneamente, mais de um município, 

conforme sintetiza Teixeira (2006): 
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Por exigir escala de produção incompatível com a demanda da população 
correspondente, a provisão de serviços de saúde por um único município pequeno 
pode levar a um excesso de capacidade instalada ou à ausência do serviço. A 
situação de excesso de capacidade surgiria se cada município optasse por oferecer 
serviços de saúde para cada especialidade. Por exemplo, um aparelho de 
ressonância magnética pode atender a dezenas de pacientes por semana. 
Certamente, em municípios pequenos, não há tantos pacientes necessitando desse 
procedimento. No outro extremo, com o município sabendo que seu aparelho ficaria 
ocioso, pode decidir não adquiri-lo, deixando a população sem o serviço (TEIXEIRA 
e MENEGUIN, 2006, p.1). 

 

A busca por cooperações intermunicipais deve ser estimulada fortemente nesse 

novo contexto de gestão pública, pois pode ser muito mais econômico estabelecer parcerias 

com outros municípios, possibilitando soluções que satisfaçam todas as partes com um 

desembolso menor e com melhores resultados finais. 

 Iniciativas pautadas nessas diretrizes são os consórcios intermunicipais, os 

quais favorecem a formação de cooperação entre as várias prefeituras, aumentando a 

capacidade de um grupo de municípios solucionar problemas comuns sem lhes retirar a 

autonomia. Além dessa, existem outras amplas possibilidades de atuação conjunta de 

municípios, podendo ser desde pequenas ações pontuais até programas de longo prazo e 

intensa influência sobre o destino dos municípios. 

Nessa perspectiva e conforme apontamentos de Teixeira e Meneguin (2006) os 

consórcios intermunicipais se configuram em parcerias entre municípios com vistas à 

realização de ações conjuntas, incrementando a qualidade dos serviços públicos prestados 

à população. Essa operação passa a se constituir a partir da década de 1990 como um 

importante instrumento de gestão pública que impulsiona o atendimento das demandas 

sociais, uma vez que é nesse momento que as quantidades de competências redistribuídas 

aos entes municipais passaram a representar forte pressão financeira. Considerando esse 

cenário, a possibilidade de realizar operações comuns implica na obtenção de vantagens na 

oferta do serviço público, pois permite uma atuação que muitas vezes, isoladamente, o 

município não teria como ofertar.  

Durante a realização da 5ª Conferência das Cidades do Rio Grande do Norte, 

foram observadas tais situações, existindo uma gama de municípios que identificaram 

problemas que podem ser objeto de ações conjuntas. Nesse sentido, o presente trabalho 

visou demonstrar a necessidade de formatar esses novos arranjos intermunicipais, tendo a 

Conferência das Cidades se configurado nesse ambiente de proposições sociais que ainda 

precisam enfrentar inúmeros desafios. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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O processo recente de fortalecimento da autonomia dos governos locais no 

Brasil, favorece a necessidade de surgimento de diversificados instrumentos de interlocução 

e cooperação municipal, os quais carregam todas as expectativas de resolutividade de 

históricos problemas locais. O presente trabalho abordou essa perspectiva, considerando a 

necessidade de se aprimorar as pesquisas no sentido de fomentar essa discussão. 

Deste modo, é importante ressaltar que não se pretendeu aqui se esgotar as 

discussões sobre essa temática, mas sim, propor uma nova dimensão para essa agenda 

democrática e participativa que observa na realização das Conferências das Cidades um 

meio de transformação do território. Nesse sentido, os governos locais devem buscar 

ampliar o leque de informações, fomentando os debates sobre as formas de interlocução 

entre municípios de uma mesma região. 

Esses fatos combinados sinalizam para a ação integrada, como foco na 

promoção de políticas públicas mais eficientes para o território e para a população local. 

Essa articulação passa, portanto, a ser vista como parte de um movimento mais abrangente 

de ampliação do leque de atores envolvidos na gestão pública, o qual inclui também a 

participação da sociedade civil. Conforme sinaliza Farah (2005) trata-se de uma das 

dimensões da nova governança local, centrada na mobilização de interesses e recursos de 

diversos participantes, governamentais e não-governamentais, em torno de metas coletivas. 

 

REFERÊNCIAS  

ANDRADE, Ilza Araújo Leão de. Descentralização e poder municipal no Nordeste: os 

dois lados da nova moeda. In: SOARES, José Arlindo (Org.). O orçamento dos municípios 

no Nordeste brasileiro. Paralelo 15, Brasília, DF, 1998. 

AVRITZER, Leonardo. Instituições participativas e desenho institucional: algumas 

considerações sobre a variação da participação no Brasil democrático. Opin. 

Publica, Campinas, v.14, n.1, Junho 2008.  

BRASIL. Conselho das Cidades. Políticas Públicas com Participação Popular. Brasília, 

Distrito Federal, 2006. 

CASTRO, Rafaelle Monteiro de et al. Participação e controle social nas políticas 

urbanas: avanços e limites do Conselho Nacional das Cidades. Anais do Encontro 

Anual da Anpocs (online), 35. 2011.  Disponível:  

<http://www.anpocs.org.br/portal/35_encontro_gt/GT04/castro_ferreira_%20santosJr_cardos

o.pdf> Acesso em: 25 de Nov 2014. 

http://www.anpocs.org.br/portal/35_encontro_gt/GT04/castro_ferreira_%20santosJr_cardoso.pdf
http://www.anpocs.org.br/portal/35_encontro_gt/GT04/castro_ferreira_%20santosJr_cardoso.pdf


 

13 

                   

DAGNINO, E. (Org.). Anos 90: política e sociedade no Brasil. São Paulo, Brasiliense, 

1994. 

FARAH, Marta Ferreira Santos. Governo local, políticas públicas e novas formas de 

gestão pública no Brasil. Organizações e Sociedades, vol. 7 No. 17, pp. 59-86, 2000. 

______. Governos locais e cooperação inter e intragovernamental no Brasil. 2005. 

Disponível em: <www.ibam.org.br> . Acesso em: 26 jan 2015. 

MARICATO, Ermínia; SANTOS JUNIOR, Orlando Alves dos. Construindo a Política 

Urbana: participação democrática e o direito à cidade. In RIBEIRO, Luiz Cesar de 

Queiroz (Ed.), As Metrópoles e a Questão Social Brasileira. Rio de Janeiro: Revan; Fase, 

pp. 165-195, 2007. 

TEIXEIRA, L; MENEGUIN, F. “Consórcios intermunicipais: instrumento para aumentar 

a eficiência do gasto público”. In: M. Mendes (Org.). Gasto Público Eficiente: 91 

Propostas para o Desenvolvimento do Brasil. São Paulo: Instituto Fernand 

Braudel/Topbooks, 2006. 

ROFMAN, Alejandro. El processo de descentralizacion em América Latina: causas, 

desarrolho, perspectivas. Chile: Centro Latinoamericano de Administração para el 

Desarollo, 1990. 

SOUZA, Celina. Federalismo e descentralização na Constituição de 1988: processo 

decisório, conflitos e alianças”. Revista Dados, v. 44, n. 3, 2001. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/dados/v44n3/a03v44n3.pdf  Acesso em 27 de Nov de 2014. 

http://www.ibam.org.br/
http://www.scielo.br/pdf/dados/v44n3/a03v44n3.pdf

