
 

 

  

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ 

ESPECIALIZAÇÃO EM ELABORAÇÃO E GERENCIAMENTO DE 

 PROJETOS PARA A GESTÃO MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS 

 

 

 

 

 

 

CONSELHO DE SANEAMENTO BÁSICO: 

estudo de caso no Rio Grande Do Sul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA 

2016 

 



 

 

 

ELENIS MARIA BAZÁCAS CORRÊA 

 

 

 

 

 

CONSELHO DE SANEAMENTO BÁSICO: 

estudo de caso no Rio Grande Do Sul 

 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso submetido à 

Coordenação do Curso de Especialização em 

Elaboração e Gerenciamento de Projetos para a 

Gestão Municipal de Recursos Hídricos do 

Instituto Federal do Ceará como requisito para 

obtenção do título de Especialista em Elaboração 

e Gerenciamento de Projetos para a Gestão 

Municipal de Recursos Hídricos.  
 

 

Orientador: Prof. Dr. Samuel João da Silveira 

 

 

 

FORTALEZA 

  2016 



 

 

ELENIS MARIA BAZÁCAS CORRÊA 

 

 

CONSELHO DE SANEAMENTO BÁSICO: 

estudo de caso no Rio Grande Do Sul 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso submetido à 

Coordenação do Curso de Especialização em 

Elaboração e Gerenciamento de Projetos para a 

Gestão Municipal de Recursos Hídricos do 

Instituto Federal do Ceará como requisito para 

obtenção do título de Especialista em Elaboração 

e Gerenciamento de Projetos para a Gestão 

Municipal de Recursos Hídricos. 

 

 

 

Aprovação em ___/___/____.  

 

BANCA EXAMINADORA 

 

____________________________________________________ 

Prof. Dr. Samuel João da Silveira (Orientador) 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina - IFSC  

  

 

_____________________________________________________ 

Prof. Dr. José Antônio Bourscheid  

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina - IFSC  
 

 

_____________________________________________________ 

Prof. Me. Reginaldo Campolino Jaques 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina - IFSC  
 



 

 

RESUMO 

 

Os conselhos gestores de políticas públicas constituem-se em espaços de democratização e 

empoderamento, pois oportunizam a participação da sociedade na definição da agenda política e 

da destinação de recursos públicos. Para a construção de uma política pública eficaz é necessário 

a criação de mecanismos institucionais de gestão participativa no processo de formulação e 

implantação das políticas públicas. A Constituição Federal de 1988 inaugurou esta nova forma de 

administração pública, aproximando o cidadão do Estado, por meio de mecanismos de 

participação social. Uma das formas de exercer essa participação é através dos conselhos 

municipais de saneamento básico. Nesses conselhos, os cidadãos não só participam do processo 

de tomada de decisões, mas também do processo de fiscalização, de controle dos gastos públicos 

e da avaliação dos resultados alcançados na política pública de saneamento básico. O presente 

trabalho buscou contribuir para o entendimento da efetividade dos conselhos municipais de 

saneamento básico, ao investigar os conselhos instituídos no âmbito de alguns municípios do 

estado do Rio Grande do Sul. O estudo analisa a legislação de criação, a composição, a 

representatividade, o caráter das decisões e o comando dos conselhos municipais. Os conselhos 

municipais de saneamento básico são os titulares das funções de governança no sistema, com 

atribuições de direcionar, supervisionar, monitorar e avaliar a política pública em busca do 

atendimento às necessidades dos cidadãos. Os resultados apontam deficiências na legislação 

quanto à regulamentação dos conselhos que impacta a atuação e dificulta a fiscalização por 

outros órgãos de controle. 

 

Palavras-chave: Democracia direta; Participação social; Controle social; Governança; Política 

pública; Saneamento Básico; Conselho Municipal.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The municipal managers councils are as spaces of democratization and empowerment, because 

participation in society create opportunities setting the political agenda and the allocation of 

public resources. For the construction of an effective public policy is necessary for the creation 

of institutional mechanisms for participatory management in the process of formulation and 

implementation of public policies. The Federal Constitution of 1988 ushered in this new form of 

public administration, closing the citizen of the State, through mechanisms of social 

participation. One of the ways to exercise such participation is through the municipal councils of 

sanitation. These citizens councils not only participate in the decision-making process, but also 

in the process of supervision, of control of public spending and the evaluation of the results 

achieved in the public policy of sanitation. This study sought to contribute to the understanding 

of the effectiveness of the municipal councils of sanitation, while investigating the councils 

established within some municipalities of the State of Rio Grande do Sul. The study analyzes the 

laws of creation, composition, representativeness, the character of the decisions and the 

command of the municipal councils. The municipal councils of sanitation are the holders of the 

governance functions in the system, with assignments to direct, supervise, monitor and evaluate 

public policy in search of attending the needs of citizens. The results point out shortcomings in 

the legislation concerning the regulation of councils that impacts on performance and makes the 

supervision by other control organizations. 

 

Keywords: Direct democracy; Social participation; Social control; Governance; Public policy; 

Basic sanitation. Municipal council. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 Governança e Gestão, segundo o TCU ...................................................................... 31 

Figura 2 Localização do estado do Rio Grande do Sul ............................................................ 37 

Figura 3 Classificação dos municípios por habitantes ............................................................. 38 

Figura 4 Existência de colegiados de saneamento ................................................................... 39 

Figura 5 Colegiados que realizam controle social .................................................................... 40 

Figura 6 Órgãos colegiados que realizam controle social ........................................................ 41 

Figura 7 Representação de participação do titular do serviço .................................................. 42 

Figura 8 Participação dos órgãos governamentais ................................................................... 43 

Figura 9 Representantes de prestadores de serviços públicos .................................................. 44 

Figura 10 Participação de representantes dos usuários ............................................................ 45 

Figura 11 Participação de representantes de entidades técnicas, organizações da sociedade 

civil e de defesa do consumidor ............................................................................................... 46 

Figura 12 Municípios que possuem Conselho Municipal de Saneamento ............................... 47 

Figura 13 Representação da forma de escolha do presidente do conselho ............................... 51 

Figura 14 Demonstrativo do caráter dos conselhos de saneamento ......................................... 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 Características dos 24 municípios selecionados na amostra .............................. 47 

Tabela 2 Demonstrativo da composição dos colegiados ................................................... 49 

Tabela 3 Demonstrativo da composição dos conselhos de saneamento ............................ 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

ONU  Organização das Nações Unidas 

ANA  Agência Nacional de Águas 

PNSB  Plano Nacional de Saneamento Básico 

SUS  Sistema Único de Saúde 

CF  Constituição Federal 

LDNSB Lei de Diretrizes Nacionais de Saneamento Básico 

SNSA  Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental 

OGU  Orçamento Geral da União 

RIDEs  Regiões Integradas de Desenvolvimento 

FUNASA Fundação Nacional de Saúde 

MMA  Ministério do Meio Ambiente 

FGTS  Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

FAT  Fundo de Amparo ao Trabalhador 

TCU  Tribunal de Contas da União 

IBGC  Instituto Brasileiro de Governança Corporativa 

IFAC  International Federation of Accountants  

ISO  International Organization for Standardization 

IEC  International Electrotechnical Commision 

RSB  Reforma Sanitária Brasileira 

CONDEMAS Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente 

EMATER Empresa de Assistência Técnica de Extensão Rural 

ASCAR Associação Sulina de Crédito e Assistência Rural 

IPEA  Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicada 

IBGE  Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística  

GesPública Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização 

 

 

 

 

 



 

 

 

SUMÁRIO 

 

1 - INTRODUÇÃO ........................................................................................................................................ 10 

2. DIRETRIZES DA PESQUISA ................................................................................................................. 14 

2.1. JUSTIFICATIVA .............................................................................................................................. 14 
2.2. IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA..................................................................................................... 15 
2.3. OBJETIVOS .................................................................................................................................... 15 

2.3.1. Objetivo Principal ........................................................................................ 15 

2.3.2. Objetivos Específicos .................................................................................. 15 

2.4. METODOLOGIA DE PESQUISA ........................................................................................................ 16 

3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS ................................................................................................................ 18 

3.1. DEMOCRACIA DIRETA E DESCENTRALIZAÇÃO ............................................................................... 18 
3.2. PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL ............................................................................................. 21 
3.3. SANEAMENTO BÁSICO .................................................................................................................. 25 
3.4. GOVERNANÇA .............................................................................................................................. 29 
3.5. CONSELHOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO....................................................................... 34 

4. ESTUDO DE CASO: CONSELHOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO NO RIO GRANDE DO 

SUL ............................................................................................................................................................. 37 

4.1 CONSELHOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO ................................................................................... 38 
4.2. PARTICIPAÇÃO NOS CONSELHOS .................................................................................................. 42 
4.3. O PERFIL DOS CONSELHOS ........................................................................................................... 51 

5. CONCLUSÃO ............................................................................................................................................ 54 

REFERÊNCIAS ............................................................................................................................................. 59 

ANEXO I ........................................................................................................................................................ 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



10 

 

 

1 - INTRODUÇÃO  

A Organização das Nações Unidas (ONU), no dia 28 de julho de 2010, aprovou a 

Resolução nº A/RES/64/292
1
, proposta pela Bolívia, declarando a água limpa e segura bem 

como o saneamento um direito essencial para o pleno gozo da vida e de todos os direitos 

humanos. A água e o saneamento são essenciais para a vida e indispensáveis para garantir um 

conjunto de direitos humanos, tais como o direito à vida, à saúde, à educação e ao trabalho. 

A ONU mostrou-se profundamente preocupada com o fato de que cerca de 884 

milhões de pessoas carecem de acesso à água potável e mais de 2,6 bilhões não têm acesso a 

saneamento básico. Destacou o fato de que cerca de 1,5 milhões de crianças menores de cinco 

anos de idade morrem a cada ano como resultado de doenças transmitidas pela água e ao 

saneamento, ou a eles relacionados, além da perda de 443 milhões de dias letivos por ano.  

Apesar de estes números contribuírem para se obter uma ideia relativa desta situação 

extremamente preocupante, a verdade é que a realidade é muito pior, uma vez que milhões de 

pessoas que vivem em habitações informais não são, pura e simplesmente, contabilizadas nas 

estatísticas. A crise em matéria de água e saneamento levam à pobreza, a desigualdades e ao 

desequilíbrio às relações de poder, sendo agravada por outros desafios sociais e ambientais, 

urbanização acelerada, alterações climáticas e elevados índices de poluição. 

No Brasil, segundo o Instituto Trata Brasil
2
, 82,5% dos brasileiros são atendidos com 

abastecimento de água tratada. Isso significa que mais de 35 milhões de brasileiros estão sem 

o acesso a esse serviço básico. A cada 100 litros de água coletados e tratados, em média, 

apenas 63 litros são consumidos, ou seja, 37% da água tratada no Brasil é perdida, seja com 

vazamentos, furtos e ligações clandestinas, falta de medição ou medições incorretas no 

consumo de água, resultando em prejuízo de cerca de R$ 8 bilhões. Sabe-se que apenas 48,6% 

da população têm acesso à coleta de esgoto, ou seja, mais de 100 milhões de brasileiros não 

têm acesso a esse serviço. De acordo com o Instituto, mais de 3,5 milhões de brasileiros, nas 

100 maiores cidades do país, despejam esgoto irregularmente, mesmo tendo redes coletoras 

disponíveis e somente 40% dos esgotos do país são tratados. Das 100 maiores cidades 

                                                 
1
 Resolution adopted by the General Assembly on 28 July 2010. ONU. Disponível em: 

<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/292>. Acesso em: 24 out. 2016.  

2
 O Instituto Trata Brasil é uma OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, formado por 

empresas com interesse nos avanços do saneamento básico e na proteção dos recursos hídricos do país. 

Disponível em: <http://www.tratabrasil.org.br/saneamento-no-brasil>. Acesso em: 24 set 2016. 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/292
http://www.tratabrasil.org.br/saneamento-no-brasil
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brasileiras, somente 10 delas tratam mais de 80% de seus esgotos e aproximadamente 4 

milhões de habitantes ainda não têm acesso a banheiro. 

Com a aprovação da Política Nacional de Saneamento Básico (PNSB) pela Lei 11.445, 

de 5 de janeiro de 2007, e os Decretos nº 7.217, de 21 de junho de 2010, e nº 8.211, de 21 de 

março de 2014, que regulamentam a política, diversos atores vêm trabalhando para a sua 

implementação. 

As ações dos diferentes entes e instituições que envolvem a atual concepção do 

saneamento básico são geralmente promovidas de forma fragmentada no âmbito da estrutura 

governamental, gerando pulverização de recursos financeiros, materiais e humanos. Em razão 

dessa diversidade de atores envolvidos, o que gerou a fragmentação e desarticulação das 

normas e ações, os legisladores propuseram, em razão da nova configuração do ordenamento 

nacional após a Constituição Federal de 1988, a articulação de um projeto nacional de 

saneamento fundado na unidade e na multiplicidade. A unidade foi assegurada por meio de 

políticas e diretrizes nacionais, com o intuito de formar um comando único nas esferas de 

governo, e a multiplicidade pela descentralização com distribuição de poder de decisão e 

responsabilidades entre os diversos entes estatais. A organização e a gestão do projeto 

nacional de saneamento, com articulação da unidade com a multiplicidade se assentou na 

fórmula do tripé: sistema, plano e conselho. A mesma fórmula utilizada com outras políticas 

públicas implantadas no Brasil. 

Além do sistema e do plano, o conselho é um importante componente das políticas 

públicas. O objetivo da criação dos conselhos é a participação e o controle social da gestão 

pública para a garantia de um melhor atendimento às expectativas e anseios da população. Os 

conselhos não se constituem como os únicos instrumentos que viabilizam a participação, mas 

são eles que garantem e viabilizam o princípio da participação e do controle social 

preconizado na Constituição Federal. O efetivo controle social só será possível a partir do 

momento em que os conselhos se tornarem verdadeiramente um espaço de democracia 

participativa, ou seja, um espaço de mediação de interesses e conflitos entre os mais diversos 

atores da sociedade. 

Os conselhos municipais de políticas públicas passam a ser os protagonistas no 

processo de descentralização, configurando-se como espaço fértil de diálogo e criação de 

novas relações entre o Estado e a sociedade e propiciando, dessa forma, o acesso da sociedade 

civil às instâncias decisórias. 
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No Brasil, a estrutura da Administração Pública em matéria ambiental comporta, 

atualmente, uma variedade de tipos de conselhos, mas é interesse deste trabalho focar a 

atenção nos Conselhos de Saneamento Básico constituídos no âmbito dos municípios com 

competências e atribuições relativas à condução da política de saneamento. Pretende-se, com 

esta pesquisa, identificar os municípios do Rio Grande do Sul que implantaram, nos seus 

sistemas de saneamento básico, a participação social através da figura do conselho municipal 

e estabelecer os princípios que serviram de base para a sua constituição e funcionamento. 

A participação social é entendida como um processo (contínuo, permanente, 

conflituoso e de longo prazo) que visa estimular a atuação dos indivíduos e grupos sociais no 

sentido de desenvolverem senso de responsabilidade e de contribuírem com o atendimento 

aos problemas socioambientais assegurando a tomada de decisão com vista a uma ação 

apropriada e fim de solucioná-los. Assim, a instituição dos conselhos mostra-se 

imprescindível para a formulação e implantação da política de saneamento básico. 

Para garantir recursos federais na área de saneamento básico, os municípios que 

possuem a titularidade dos serviços deveriam ter criado o Conselho Municipal de Saneamento 

Básico até a data de 31 de dezembro de 2014, conforme previsto no Decreto nº 7.217/10, com 

redação alterada pelo Decreto nº 8.211, de 21 de março de 2014. Segundo o artigo 36, 

parágrafo 6º do referido Decreto, depois de 31 de dezembro de 2014, será vedado o acesso aos 

recursos federais ou aos geridos ou administrados por órgão ou entidade da União, destinados 

a serviços de saneamento básico, aos titulares de serviços públicos que não instituíram o 

Conselho de Saneamento no município. 

Buscando elementos concretos para refletir sobre essas questões, pretende-se analisar 

a constituição dos conselhos de saneamento básico em alguns municípios do Rio Grande do 

Sul, com até 10 mil habitantes, em relação à forma de organização e atuação, visando auxiliar 

a compreensão dessa realidade e apresentar proposições para melhoria efetiva da atuação 

desses conselhos. 

Assim sendo, essa reflexão é organizada em três partes, quais sejam: a primeira versa 

sobre alguns elementos teóricos e conceituais em torno de concepções de democracia, 

descentralização, participação e controle social, saneamento básico, governança e conselhos 

municipais de saneamento. A segunda trata da análise particularizada da legislação de 

constituição dos conselhos municipais de saneamento resultante de uma amostra de 

municípios de até 10 mil habitantes localizados no Estado do Rio Grande do Sul, 

considerando as particularidades de composição, quantitativo de membros, formas de escolha, 
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regulamentação de atuação, atribuições, entre outras. Por fim, diante da problematização 

posta, apresentar proposição das possibilidades de fortalecimento dos conselhos municipais 

de saneamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. DIRETRIZES DA PESQUISA 

2.1. Justificativa 

 

Um papel clássico, e em ascensão da participação social, é a função de vigilância do 

Estado, em que a expressão controle social se faz mais percebida no acompanhamento 

diuturno da gestão, da atuação dos administradores, velando pelo cumprimento do disposto 

nas leis e nos princípios fundamentais previstos na Constituição Federal. A dimensão do 

controle se relaciona com a execução das políticas e os mecanismos de garantia de que os 

direitos sociais se materializem em serviços públicos de qualidade. 

A Lei Federal nº 11.445/2001, define no art. 3º, inciso IV, o controle social como o 

conjunto de mecanismos e procedimentos que garantem à sociedade informações, 

representações técnicas e participações nos processos de formulação de políticas, de 

planejamento e de avaliação relacionados aos serviços públicos de saneamento básico. O 

controle social poderia ser traduzido como a capacidade que os cidadãos têm de interferir na 

gestão pública, colocando as ações do Estado, quanto à prestação dos serviços, na direção dos 

interesses da comunidade. 

A Constituição Federal de 1988 assegurou a participação popular nas políticas 

públicas, bem como outras formas de participação política. Garantiu o direito de a sociedade 

exercer o controle social sobre as ações do governo. Em geral, a participação engloba todas as 

formas de engajamento da população em processos de tomada de decisão e ação que permite 

aos cidadãos influenciar na elaboração de políticas públicas e exercer controle sobre as ações 

do governo. 

Esses mecanismos de participação direta nos processos de tomada de decisão são 

fortemente enfatizados na Constituição Federal, assim como em várias leis federais na forma 

de conselhos gestores de políticas públicas. Entretanto, não basta apenas a constituição dos 

conselhos municipais de saneamento básico com o fim de, tão somente, obter financiamento 

federal. A questão que surge é se os conselhos municipais efetivamente cumprem com seu 

papel de governança no sistema de saneamento básico.  

No processo de implementação da Lei de Saneamento Básico, torna-se fundamental a 

construção participativa para que se promova a adoção de novos valores e o controle social na 

gestão da política de saneamento. O apoio à qualificação da gestão e da participação da 

sociedade é fundamental para o sucesso no planejamento e na execução de políticas de 
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saneamento, na medida em que melhor orientam a definição de estratégias e o controle social 

dos serviços públicos. Políticas públicas fundadas na integração e na solidariedade social 

podem transformar as precárias condições de vida dos cidadãos. Assim, é necessário o estudo 

mais aprofundado da constituição, das atribuições e atuação dos conselhos municipais de 

saneamento básico instituídos no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul. 

 

2.2. Identificação do Problema 

Se foram criados, faz sentido indagar em que aspectos os conselhos municipais de 

saneamento básico atuam de forma efetiva na condução da respectiva política? Os conselhos 

municipais de saneamento básico assumem o papel de condutor das políticas públicas de 

saneamento? Têm esses conselhos constituído espaços democráticos de participação? Estão 

eles em condições de contribuir para uma maior autonomia municipal na área do saneamento 

e para o avanço das políticas públicas nessa área? Essas são algumas das questões que surgem 

e cujas respostas são necessárias para saber se os mesmos estão sendo criados somente para 

atender uma Lei ou para seu efetivo objetivo. 

 

2.3. Objetivos 

2.3.1. Objetivo Principal 

O objetivo principal do presente trabalho é analisar as condições de funcionamento 

dos conselhos municipais de saneamento de uma amostra dos municípios de até 10 mil 

habitantes situados no Estado do Rio Grande do Sul, verificando se as formas de atuação se 

coadunam com os objetivos traçados no sistema nacional de saneamento básico, e propor 

alterações a fim de melhorar a atuação dos conselhos municipais, garantindo o fim último de 

assegurar a participação efetiva da sociedade no processo de construção de um sistema de 

qualidade para a população. 

 

2.3.2. Objetivos Específicos 

Os objetivos específicos são (i) realizar o levantamento de dados de uma amostra de 

municípios do Estado do Rio Grande do Sul com relação à política de saneamento básico para 

verificar as condições de criação, representação, composição caráter decisório, e comando; 

(ii) buscar as boas práticas de atuação e participação social; (iii) apresentar as dificuldades; e 
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(iv) elaborar proposições para melhorar a atuação dos conselhos no atendimento da sociedade 

em todas as vertentes do saneamento. 

A análise das leis de criação dos conselhos dos municípios permitirá uma colaboração 

para o aperfeiçoamento dos conselhos. Para essa construção é preciso entender, avaliar e 

propor alterações visando ampliar a eficácia dos conselhos e principalmente, e antes de tudo, 

é necessário entender e dominar as questões legais que envolvem a composição dos mesmos. 

 

2.4. Metodologia de Pesquisa  

Para a construção de um modelo metodológico foi realizado um levantamento 

bibliográfico dentro de um processo de garimpagem de documentos (PIMENTEL, 2001). 

Foram consultados bancos de dados digitais e periódicos eletrônicos. As referências foram 

organizadas e interpretadas de acordo com os objetivos da investigação proposta. Para a 

pesquisa também foram coletados dados sobre as matérias junto aos municípios e realizado 

um levantamento de termos-chave que foram utilizados para instrumentalizar a análise dos 

conceitos fundamentais apresentados nesses documentos.  

O presente estudo constitui-se de uma investigação exploratória, a “qual consiste no 

aprofundamento de conceitos preliminares sobre determinada temática não contemplada de 

modo satisfatório anteriormente” (RAUPP; BEUREN, 2009). Conforme Gil (2008), as 

pesquisas exploratórias têm como principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar 

conceitos e ideias, com vistas à formulação de problemas mais precisos ou hipóteses 

pesquisáveis para estudos posteriores e, conforme Santos (2002), “é tipicamente a primeira 

aproximação de um tema e visa criar familiaridade em relação a um fato ou fenômeno”.  

Como principais instrumentos de coleta de dados, foram utilizados a pesquisa 

documental, a pesquisa bibliográfica e a consulta de dados no estudo de caso. Para Gil (2008), 

estudo de caso “é caracterizado pelo estudo profundo e exaustivo de um ou de poucos objetos, 

de maneira a permitir conhecimentos amplos e detalhados do mesmo”. 

A primeira etapa do trabalho consistiu na pesquisa legislativa, considerando a 

Constituição Federal e as leis federais, e, na bibliográfica, com consulta a trabalhos que 

abordassem a matéria de saneamento, democracia, descentralização, participação social, 

conselhos municipais de saneamento básico, controle social, governança. 

A segunda etapa consistiu na realização de um questionário dirigido aos controles 

internos dos 497 executivos municipais do Estado do Rio Grande do Sul, elaborado para 
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verificar a existência de órgão colegiado para o exercício do controle social em matéria de 

saneamento, a especificação de que tipo de colegiado realiza o controle, qual a forma de 

constituição, qual a sua composição, etc. Após a obtenção de 491 respostas, foi realizada a 

seleção dos municípios que possuem até 10 mil habitantes e que enviaram a respectiva 

legislação do conselho municipal de saneamento básico. O resultado da amostra corresponde 

a 5 % do total de municípios situados no Estado do Rio Grande do Sul.  

A última etapa consistiu na conclusão do trabalho com o cotejamento da legislação 

dos municípios integrantes da amostra e as respostas obtidas no questionário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

3.1. Democracia direta e descentralização  

 

Foi com a Constituição Federal de 1988 que os municípios ganharam mais autonomia 

ao serem reconhecidos como entes federados. A descentralização preconizada na Carta 

Federal fortaleceu o papel dos municípios na gestão das políticas públicas, cabendo ao gestor 

municipal adotar as mais adequadas aos anseios da população local. 

A Constituição Federal de 1988 estabelece que o município é o titular dos serviços de 

interesse local. O saneamento básico caracteriza-se, eminentemente, como matéria de 

interesse local e de titularidade municipal que visa atender o cidadão em seu local de 

residência. O município tem autonomia para organizar a prestação desse serviço essencial à 

vida e possui poderes políticos suficientes para estabelecer suas prioridades com a tríplice 

autonomia (política, administrativa e financeira). 

A democracia participativa também é uma realidade nos municípios, porque os 

cidadãos participam ativamente na formulação de políticas públicas. A participação cidadã na 

gestão pública está presente nas consultas populares, no orçamento participativo, nos 

conselhos gestores e na fiscalização das políticas públicas, em que há a aproximação entre o 

cidadão usuário dos serviços públicos e o gestor público (SILVA, 2013). 

A Lei Federal nº 11.445/2007, regulamentada pelo Decreto nº 7.217/2010, estabelece 

que a responsabilidade pelo planejamento do saneamento básico é de competência do 

município. Conforme a referida lei, saneamento básico é o conjunto de serviços, 

infraestruturas e instalações operacionais de (i) abastecimento de água potável; (ii) 

esgotamento sanitário; (iii) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; e (iv) drenagem e 

manejo de águas pluviais urbanas (BRASIL, 2007, art. 3º, inciso I). Os quatro serviços são de 

interesse local e, por isso, com fulcro no artigo 30, incisos I e V da Constituição Federal, são 

de titularidade municipal. O Supremo Tribunal Federal já firmou posicionamento acerca da 

competência e titularidade municipal sobre os serviços de saneamento, inclusive no que diz 

respeito às regiões metropolitanas, onde a gestão deve ser compartilhada. Além disso, o 

município poderá delegar esta competência, mas sempre estará sob sua égide a titularidade 

originária do saneamento básico. 

Dentre os desafios enfrentados pela gestão pública local está o de garantir a 

participação da comunidade na formulação e implantação de políticas públicas. A ampla 
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participação da população no debate e formulação das políticas públicas locais é fundamental 

para garantir a legitimidade e o alcance do atendimento das necessidades dos cidadãos 

(ROCHA, 2009).  

O processo de descentralização das políticas públicas iniciou-se no país com a 

retomada do processo de redemocratização proposto pela Constituição Federal de 1988. O 

município ganhou força e autonomia para poder administrar com menor interferência dos 

outros entes da federação, recebendo mais recursos financeiros repassados diretamente para 

seus cofres. A Constituição Federal tentou promover no país uma maior distribuição das 

competências administrativas, dando maior autonomia aos entes federados na formulação de 

suas políticas fiscais e sociais (SCARDUA BURSZTYN, 2003). 

Debates e mobilizações em torno da descentralização da política pública de 

saneamento ocorrem desde o final dos anos de 1970. O crescente investimento em 

infraestrutura e em urbanização no país acompanha a racionalidade desenvolvimentista 

impressa à conformação histórica do capitalismo no Brasil, equalizando a perspectiva de 

desenvolvimento à lógica de crescimento econômico, com insuficiente investimento em 

capacitação técnica e fortalecimento operacional dos municípios em relação à assunção da 

gestão de políticas públicas, em particular as de saneamento. 

A partir da década de 1970, a democracia brasileira foi marcada por vários 

movimentos sociais contra a ditadura militar e a favor de eleições diretas. Neste contexto, 

destaca-se o papel do Estado na condição de organismo de controle repressivo dos 

movimentos sociais e de controle seletivo das políticas públicas, cerceando as iniciativas 

democráticas. Como consequência das pressões populares, como foi o movimento pelas 

“diretas já” em 1984, o processo de abertura política foi sendo ampliado e, em 1988, foi 

promulgada a Constituição democrática do Brasil, garantindo ao cidadão os direitos sociais e 

de participação política. Nesse âmbito, os conselhos gestores, regulamentados por essa 

Constituição, representaram um caminho para a democratização das políticas públicas e de 

participação da sociedade civil (ROCHA, 2008). 

Ao longo da década de 1990 e no início dos anos 2000, a relação do Estado com a 

sociedade sofreu modificação, os avanços constitucionais no desenho das políticas públicas 

criaram espaços concretos de participação da sociedade no planejamento e na execução de 

políticas por meio de conselhos municipais, estaduais e federais. Ao lado desses avanços 

houve a ampliação de direitos sociais universais e a busca para a construção de um Estado do 

bem-estar social. Assim, grande parte das organizações passou a assumir responsabilidades 
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que antes eram conferidas ao Estado pela Constituição Federal. Essa guinada no papel da 

sociedade civil reflete a política governamental do Estado mínimo, significando a tentativa de 

repassar à sociedade civil responsabilidades conferidas à instância pública governamental 

(ROCHA, 2008). 

Se o significado de democracia é governo do povo, sem a garantia de participação da 

população não existe democracia de fato. Sem a sociedade organizada participando nas 

políticas públicas, não há como subsistir o regime democrático de direito. A própria ideia do 

ser humano só tem sentido quando este se insere na vida em coletividade. É nas relações com 

outros seres humanos que se constitui uma sociedade. A questão de o homem precisar dos 

outros para sobreviver não está apenas relacionada à satisfação de suas necessidades materiais 

(alimentação, segurança, moradia etc.), mas se relaciona principalmente ao fato de que as 

necessidades de cada ser humano só poderão ser atendidas com a ajuda e a participação de 

outros seres humanos (ROCHA, 2008). 

A área da saúde foi a primeira a criar e a institucionalizar os mecanismos de 

participação popular por meio de conselhos e conferências. O caráter pioneiro da área da 

saúde deveu-se ao papel desempenhado pelo Movimento pela Reforma Sanitária, cujo marco 

mais significativo foi a XIII Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1986, que 

impulsionou o processo de descentralização das políticas de saúde, com a criação do Sistema 

Único de Saúde (SUS). Historiadores, militantes e estudiosos da área são unânimes ao creditar 

ao Movimento Sanitarista a vitória pelo fato de ter sido incluído na Constituição Federal a 

participação direta da sociedade. 

A concepção da saúde prevista na Constituição trouxe mudanças significativas nas 

relações de poder político e na distribuição de responsabilidades entre o Estado e a sociedade, 

e entre os distintos níveis de governo. Coerente com essa concepção ampliaram-se os canais 

de participação dos gestores da área e dos usuários do sistema, instituindo-se conferências de 

saúde e conselhos de saúde em cada esfera de governo, como instâncias colegiadas para a 

participação social na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Nessa perspectiva, a Constituição Federal de 1988, ao incorporar os direitos humanos 

e a democracia plena em nosso País, impôs ao legislativo a regulamentação de tais direitos e o 

incentivo de uma participação cada vez maior dos cidadãos e cidadãs. 

Em seu preâmbulo, a Constituição de 1988, institui o “estado democrático de direito” 

destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o 
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bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma 

sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social. Estabelece, em 

seu primeiro artigo, o fortalecimento da Federação, formada pela união indissolúvel dos 

Estados e Municípios e do Distrito Federal, declara seus princípios fundamentais e afirma a 

soberania popular, além de instituir como novo paradigma, a “democracia participativa” 

(BRASIL, 1988). 

 

3.2. Participação e controle social 

A Constituição Federal de 1988 introduziu, no ordenamento brasileiro, o princípio da 

participação, o que é reafirmado em diversas legislações infraconstitucionais nas mais 

variadas políticas públicas surgidas a partir da reforma constitucional. 

Na definição de Bordenave (1994), o vocábulo participação origina-se da palavra 

“parte”, ou seja, participar é fazer parte, tomar parte e ter parte. Para esse autor, participação é 

um tema que pode ser observado em todos os níveis da sociedade civil. As pessoas participam 

de sua família, de sua comunidade, no trabalho, tal como nos sindicatos, nos movimentos, e 

em outras organizações sociais. Afirma Bordenave (1994): 

De modesta aspiração a um maior acesso aos bens da sociedade, a participação fixa-

se o ambicioso objetivo final de ‘autogestão”, isto é, uma relativa autonomia dos 

grupos populares organizados em relação aos poderes do Estado e das classes 

dominantes. Autonomia que não implica um caminho para a anarquia, mas, muito 

pelo contrário, implica o aumento do grau de consciência política dos cidadãos, o 

reforço do controle popular sobre a autoridade e o fortalecimento do grau de 

legitimidade do poder público quando este responde às necessidades reais da 

população.  

Isto invoca, em alguma instância, a diferenciação entre democracia representativa e 

democracia participativa, ou seja, não somente nas eleições periódicas, mas também na 

participação nos processos de tomada de decisão. Segundo Bordenave (1994), “a democracia 

participativa seria então aquela em que os cidadãos sentem que, por fazerem parte da nação, 

têm parte real na sua construção e por isso tomam parte – cada qual em seu ambiente – na 

construção de uma nova sociedade da qual se sentem parte” . 

Os vários setores da sociedade organizada pressionam e colaboram na elaboração e 

aprovação das legislações infraconstitucionais com o objetivo de regulamentar e aprofundar 

os direitos humanos, os direitos sociais e a democracia participativa. Assim, a participação 

nos conselhos, com a efetivação da democracia participativa, a sociedade conquista um 

espaço de corresponsabilidade na definição de leis e políticas garantidoras dos seus direitos. 
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A Constituição Federal declara que o Brasil é um Estado Democrático de Direito que 

tem, dentre seus fundamentos, a cidadania (art.1°, II). É consabido que um dos aspectos mais 

inovadores, do ponto de vista da democracia, introduzido pela Constituição Federal de 1988, 

reside na participação direta e pessoal da cidadania nos atos de governo, a qual se fundamenta 

no art.1º, parágrafo único, da Lei Maior: "Todo poder emana do povo, que o exerce 

indiretamente, por representantes eleitos, ou diretamente, nos termos desta Constituição" 

(BRASIL, 1988, grifo nosso). 

Afirmam Crevelim e Peduzzi (2005): 

[...] a participação cidadã caracteriza-se pela substituição da categoria comunidade 

ou povo, pela sociedade como categoria central. Este conceito está fundamentado na 

universalização dos direitos sociais, na ampliação do conceito de cidadania e em 

uma nova compreensão do caráter do Estado, remetendo à definição das prioridades 

nas políticas públicas com base em um debate público.  

A figura do conselho gestor de política pública foi criada em meio ao debate da 

redemocratização. Assim, a Constituição brasileira acabou absorvendo grande parte das 

reivindicações do movimento de “Participação Popular na Constituinte”, institucionalizando 

várias formas de participação da sociedade na vida do Estado, sendo que a nova Carta Magna 

ficou conhecida como a “Constituição Cidadã” pelo fato de, entre outros avanços, ter incluído 

em seu âmbito mecanismos de participação direta no processo decisório das políticas 

públicas. 

Com referência à participação direta, a Constituição destaca o referendo, o plebiscito e 

a iniciativa popular. Com relação à democracia participativa, estabelece os conselhos gestores 

das políticas públicas nos níveis municipal, estadual e federal, com representação do Estado e 

da sociedade civil. 

A Constituição Federal (BRASIL, 1988) contém vários dispositivos que fazem 

menção expressa à participação direta na gestão pública em vários campos de atuação da 

administração, notadamente, na área da saúde (art. 198, III); da seguridade social (art. 194, 

VIII); da política agrícola, “envolvendo produtores e trabalhadores rurais” no planejamento e 

execução (art. 187, caput); da assistência social, onde se estabelece, de forma específica, a 

participação da população “por meio de organizações representativas” na formulação das 

políticas e no controle das ações em todos os níveis (art. 204, II); do planejamento 

participativo, mediante a cooperação das associações representativas no planejamento 

municipal, como preceito a ser observado pelos municípios (art. 29, XII); da educação na 

gestão democrática do ensino público (art. 206, VI); da gestão administrativa da seguridade 
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social, com a participação quadripartite de governos, trabalhadores, empresários e 

aposentados (art.114, VI); e de proteção dos direitos da criança e do adolescente (BRASIL, 

1988). 

No restante do texto constitucional, outros mecanismos necessários ao exercício dessa 

cidadania foram instituídos, destacando-se, em relação à gestão pública, o chamado direito à 

participação, a ser regulamentado através de lei, conforme o disposto no art. 37, parágrafo 3°, 

que preconiza que a “lei disciplinará as formas de participação do usuário na Administração 

Pública direta e indireta” (BRASIL, 1988). 

Como direcionamento constitucional, foram criados novos espaços de participação 

sociopolítica passando a integrar a concepção de gestão pública, com os chamados “conselhos 

gestores” (GOHN, 2001). Nesses espaços, deverão estar presentes os representantes dos 

diversos setores da sociedade civil responsáveis pelas deliberações, consultas e atitudes frente 

às decisões políticas locais. 

Importante ressaltar que a previsão de espaços de participação da sociedade, no 

arranjo constitucional das políticas sociais brasileiras, apostou no potencial das novas 

institucionalidades ao mudar a cultura política do país, introduzindo novos valores 

democráticos, maior transparência e controle social na atuação do Estado (ROCHA, 2008). 

Atualmente, quase três décadas após as novas concepções introduzidas na 

Constituição, a grande maioria das políticas públicas – saúde, educação, assistência social, 

criança e adolescente, trabalho e renda, turismo, meio ambiente, pesca, etc. – contam com 

espaços institucionalizados de participação social, que se configuram como órgãos 

administrativos colegiados com representantes da sociedade civil e do poder público 

(ROCHA, 2008). No ordenamento infraconstitucional, também encontramos o controle 

social, previsto na Lei Federal nº 11.445/2007, como princípio fundamental para a prestação 

de serviços públicos de saneamento básico. 

No rol de fiscalizadores dos entes governamentais, o cidadão é o que se encontra mais 

próximo das ações e serviços desenvolvidos pelos entes federativos (União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios), sejam estes da administração direta ou indireta, sem contar que a 

população local é a beneficiária direta ou potencial de eventuais ações ou prejuízos 

proporcionados pelas políticas públicas. O controle social pressupõe a fiscalização das ações 

governamentais pelo cidadão e pelas entidades representativas da sociedade organizada. 
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A participação é apontada como um processo que se inicia quando várias pessoas 

decidem compartilhar suas necessidades, aspirações e experiências com o objetivo de 

melhorar as condições de vida da comunidade em que estão inseridas. Para isso, se 

encontram, se organizam, identificam prioridades, dividem tarefas, estabelecem metas e 

estratégias de acordo com os recursos existentes (financeiros, técnicos e humanos), assim 

como através de outros que poderão ser obtidos por meio de parcerias que planejam as ações 

visando à otimização dos investimentos. 

A Política Nacional de Saneamento Básico tem a atribuição de engajar pessoas, 

fomentar o desenvolvimento institucional e propiciar apoio técnico a todos os agentes que 

atuam no setor. A Lei Federal nº 11.445/2007, em seus artigos 2º e 3º, estabelece que os 

serviços públicos de saneamento básico sejam colocados de forma eficiente à disposição da 

comunidade, obedecido o princípio fundamental do controle social definido como 

[...] um conjunto de mecanismos e procedimentos que garantem à sociedade 

informações, representações técnicas e participações nos processos de formulação de 

políticas, de planejamento e de avaliação relacionadas aos serviços públicos de 

saneamento básico. (BRASIL, 2007, Art. 3º, inciso IV) 

 A referida lei, em matéria de saneamento básico, dá ênfase ao apoio à sociedade na 

participação e no exercício democrático do controle social. A construção do controle social 

em ações de saneamento é um desafio à sociedade, pois, além das dificuldades comuns às 

práticas já implantadas, envolve ainda a questão do debate acerca de questões técnicas, em 

uma temática imersa em peculiaridades culturais (MAIA; VITAL; PERGENTINO, 2012). 

Nesse sentido, os conselhos municipais aproximam-se do conceito do controle social, 

pois faz parte do Estado democrático de direito o controle do poder público por parte da 

sociedade, especialmente no âmbito local, onde os programas devem ser efetivados com o 

acompanhamento das suas metas, objetivos e planos (MAIA; VITAL; PERGENTINO, 2012). 

A participação, a mobilização e o controle social funcionam como eixo transversal na 

medida em que mobilizam os usuários para o exercício da cidadania, o que inclui a 

participação no planejamento, no acompanhamento e na avaliação da gestão, evidenciando o 

comprometimento dos cidadãos para a qualificação do gasto público e a destinação eficiente 

dos recursos em saneamento de forma a assegurar que sejam alocados e aplicados com 

eficácia e eficiência, revertendo em benefícios diretos à população, bem como à sua 

sustentabilidade. Para a implantação da Política Nacional de Saneamento Básico, se faz 

necessário criar condições materiais para a participação e o controle (MAIA; VITAL; 

PERGENTINO, 2012). 
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3.3. Saneamento básico 

O Conselho de Direitos Humanos da ONU
3
, em 30 de setembro de 2010, reafirmou a 

decisão da Assembleia-Geral da ONU, antes referida, tendo ainda especificado que o direito 

humano à água potável e ao saneamento é derivado do direito a um padrão de vida adequado e 

intimamente relacionado com o direito ao mais alto nível possível de saúde física e mental, 

bem como o direito à vida e à dignidade humana. Colocou o direito à água e ao saneamento 

no mesmo nível de igualdade que um conjunto de outros direitos humanos já reconhecidos há 

dezenas de anos, tal como a educação, o trabalho, a segurança e a alimentação adequada, entre 

outros. 

O Comitê das Nações Unidas para os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, em 

novembro de 2002, formulou seu Comentário Geral nº 15
4
 sobre o direito à água nos 

seguintes termos: “O direito humano à água prevê que todos tenham água suficiente, segura, 

aceitável, fisicamente acessível e a preços razoáveis para usos pessoais e domésticos”. Com 

isso, afirma que o acesso universal ao saneamento é “não apenas fundamental para a 

dignidade humana e à privacidade, mas também um dos principais mecanismos de proteção 

da qualidade” dos recursos hídricos. Isso implica a obrigação de os governos criarem 

mecanismos por meio dos quais as pessoas podem cobrar do Estado, participar na definição e 

no controle de políticas públicas. 

Nas conclusões contidas no Relatório de Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil, 

Informe 2015, elaborado pela ANA, a qualidade das águas superficiais brasileiras é pior nos 

trechos dos corpos hídricos localizados em áreas urbanas; os esgotos domésticos representam 

uma grande ameaça à qualidade da água no meio urbano, principalmente em áreas com maior 

adensamento populacional e com corpos d’água com baixa capacidade de assimilação das 

cargas poluidoras; e o investimento em esgotamento sanitário é essencial para a melhoria da 

qualidade das águas e a garantia de saúde para a população. 

Conforme Teixeira (2004), os conselhos são, em sentido geral,  

                                                 
3
 Conselho de Direitos Humanos da ONU. Disponível em: 

<http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/droi/dv/201/201101/20110124_301resonwater

15-9_es.pdf>. Acesso em: 24 out. 2016. 

4
 Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (CDESC). ONU. Comentário Geral nº 15/2002. Disponível 

em: <http://200.33.14.34:1033/archivos/pdfs/lib_CompilacionSistemaProteccionDHNU.pdf>. Acesso em: 24 

out. 2016.  

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/droi/dv/201/201101/20110124_301resonwater15-9_es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/droi/dv/201/201101/20110124_301resonwater15-9_es.pdf
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[...] órgãos coletivos de tomada de decisões, agrupamentos de pessoas que deliberam 

sobre alguma matéria de interesse da coletividade, aparecendo nas sociedades 

organizadas desde a antiguidade até nos dias atuais, com denominações e formas de 

organização diversas, em diferentes áreas da atividade humana.  

Segundo a autora, seu sentido pode ser encontrado na etimologia greco-latina do 

vocábulo, referindo-se à “ação de deliberar”, “cuidar”, “cogitar”, “refletir”, “exortar” e, em 

latim, traz a ideia de “ajuntamento de convocados”, o que supõe participação em decisões 

precedidas de análises, de debates. 

Em decorrência da redemocratização do país insculpida na Constituição Federal de 

1988, revelada no artigo 175, consta a incumbência do Estado na prestação do serviço 

público, aí incluída a de saneamento, bem como a instituição pela União das diretrizes que 

deverão ser seguidas pelos outros entes estatais (BRASIL, 1988). 

As reformas político-constitucionais desencadeadas com o processo constituinte de 

1988 colocaram para o setor de saneamento grandes desafios. A chamada Constituição Cidadã 

pode ser considerada não apenas como o marco da redemocratização brasileira, mas também 

“a instituição das bases normativas de um regime político no qual a população é amplamente 

conclamada a ter um papel ativo na gestão pública, especialmente no plano local” (RIBEIRO; 

SANTOS JÚNIOR, 2003). Diferentemente das conquistas sociais auferidas pelo movimento 

sanitarista para a política de saúde pública e pelo movimento da reforma urbana, o 

saneamento não inseriu na Constituição Federal sequer princípios, diretrizes e valores que 

levassem ao alinhamento deste setor ao ambiente democrático e inclusivo. 

As ações de saneamento são consideradas preventivas para a saúde, quando garantem 

a qualidade da água de abastecimento, a coleta, o tratamento e a disposição adequada de 

dejetos humanos e resíduos sólidos. Elas também são necessárias para prevenir a poluição dos 

corpos de água e a ocorrência de enchentes e inundações (COSTA, 2010). 

Com o crescimento acentuado das cidades brasileiras, torna-se cada vez mais 

importante e urgente a universalização do saneamento básico pelos benefícios que propiciam 

ao desenvolvimento social, cultural e econômico. 

A Constituição Federal estabelece, em seu artigo 21, ser competência da União 

“elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de 

desenvolvimento econômico e social” e “instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, 

inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos” (BRASIL, 1988). 
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A Lei nº 10.257/2001, em seu artigo 2º, traz como diretriz da Política Urbana a 

garantia, dentre outros, do direito ao saneamento e estabelece, também, a competência da 

União nas questões da Política Urbana. Conforme disposto no artigo 3º, o saneamento básico 

está incluído no rol de atribuições de interesse da política urbana (BRASIL, 2001). 

A Lei nº 8.080/1990, que criou o SUS, trouxe como obrigação desse sistema 

promover, proteger e recuperar a saúde, englobando a promoção de ações de saneamento 

básico e de vigilância sanitária. A noção de saúde contemplada nessa lei considera como seus 

fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento 

básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos 

bens e serviços essenciais. Em diversas de suas definições e determinações, o saneamento 

básico assume papel central na política de saúde pública (BRASIL, 1990). 

A Lei nº 9.433/1997, que estabelece a política nacional de recursos hídricos, define 

como objetivo a garantia da disponibilidade de água para gerações futuras. 

A Lei nº 11.445/2007, denominada Lei de Diretrizes Nacionais para o Saneamento 

Básico (LDNSB), estabelece, por sua vez, em seu artigo 52, que a União deverá elaborar, sob 

a coordenação do Ministério das Cidades, o Plano Nacional de Saneamento Básico, 

instrumento de implementação da Política Federal de Saneamento Básico. Estabelece, ainda, 

que os planos devam ser elaborados com horizonte de 20 anos avaliados anualmente e 

revisados a cada quatro anos, preferencialmente em períodos coincidentes com os de vigência 

dos planos plurianuais.  

Conforme a Lei nº 11.445/2007, saneamento básico é definido como: 

[...] o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de:  

a) abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, infraestruturas e 

instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação 

até as ligações prediais e respectivos instrumentos de medição;  

b) esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações 

operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos 

esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio 

ambiente;  

c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades, 

infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, 

tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e 

limpeza de logradouros e vias públicas; e  

d) drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: conjunto de atividades, 

infraestruturas e instalações operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de 

transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, 

tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas. 

(BRASIL, 2007, Art. 3º, inciso I) 
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Na concepção adotada pelo legislador brasileiro, o saneamento básico compreende o 

conjunto da prestação de quatro tipos de serviços e instalações: abastecimento de água 

potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, drenagem e 

manejo das águas pluviais urbanas. 

Tratando-se de competências institucionais
5
, diversos órgãos no governo federal 

respondem por programas e ações em saneamento básico. Do ponto de vista dos 

investimentos, a gestão dos recursos onerosos, independentemente do porte populacional dos 

municípios, é atribuição exclusiva do Ministério das Cidades por meio da Secretaria Nacional 

de Saneamento Ambiental (SNSA). Entretanto, no tocante aos recursos do Orçamento Geral 

da União (OGU), diversas são as instituições federais atuantes no setor. A atuação do 

Ministério das Cidades é dirigida a municípios com população superior a 50 mil habitantes ou 

integrantes de Regiões Metropolitanas, Regiões Integradas de Desenvolvimento – RIDEs – ou 

participantes de Consórcios Públicos afins.  

O Ministério da Saúde, por intermédio da Fundação Nacional de Saúde – FUNASA, 

atende a municípios com menos de 50 mil habitantes, áreas rurais, quilombolas e sujeitas a 

endemias, com recursos não onerosos, ou seja, pelo Orçamento Geral da União (OGU) para as 

modalidades de abastecimento de água e esgotamento sanitário. 

Particularmente, com relação ao componente manejo de águas pluviais urbanas, 

verifica-se a competência compartilhada entre Ministério das Cidades e Ministério da 

Integração Nacional, além de intervenções da FUNASA em áreas com forte incidência de 

malária. O Ministério do Meio Ambiente (MMA), por sua vez, é responsável pela formulação 

e implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, conforme a Lei nº 12.305/2010, 

bem como pela capacitação e desenvolvimento institucional de estados e municípios. 

Ainda no âmbito do MMA, destaca-se a atuação da Agência Nacional de Águas 

(ANA), responsável pela implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, na qual o 

saneamento básico configura-se como um importante setor usuário das águas superficiais e 

subterrâneas. Além das atividades inerentes à regulação do uso das águas interiores, como a 

outorga de direito do uso da água para abastecimento e para a diluição de efluentes, a Agência 

desenvolve ações específicas voltadas ao setor de saneamento, a operação eficiente das 

estações de tratamento de esgotos, além de estudos hidrogeológicos em regiões 

metropolitanas e mapeamento de áreas de risco mais susceptíveis à ocorrência de inundações. 

                                                 
5
 Ministério das Cidades 
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A Lei nº 11.445/2007, no âmbito municipal, reforça a necessidade de planejamento 

para o saneamento, através da obrigatoriedade de planos municipais que tratam de 

abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotos, drenagem e manejo de águas pluviais e 

limpeza urbana, e manejo de resíduos sólidos. Os planos são obrigatórios para que possam ser 

estabelecidos contratos de delegação da prestação de serviços e para que possam ser 

acessados recursos do governo federal (OGU, FGTS e FAT), sendo que o prazo final para sua 

elaboração termina em 2017. A Lei reforça também a participação e o controle social através 

de diferentes mecanismos como: audiências públicas, definição de conselho municipal 

responsável pelo acompanhamento e fiscalização da política de saneamento, sendo que a 

definição desse conselho também é condição para que possam ser acessados recursos do 

governo federal. 

Assim, a reformulação e reorientação dos preceitos constitucionais em torno da 

descentralização político-administrativa passam a serem realizadas a partir de uma nova 

contextualização do lugar dos serviços de infraestrutura, pensados como estratégicos à criação 

de condições para o bem-estar social. Nessa lógica situam-se também os serviços de 

saneamento ambiental, distanciando sua provisão da noção de direito universal de cidadania 

(BRITTO, 2011).
 

Se o saneamento é um direito da cidadania, não há como modificar o modelo de gestão 

pública sem o debate com a sociedade, considerando a participação e controle social, o caráter 

monopolístico dos serviços, e os impactos desses mesmos na qualidade de vida dos cidadãos, 

na saúde pública e na qualidade do meio ambiente. Da mesma forma, precisa adotar modos de 

gestão transparentes, cujas informações relativas à prestação dos serviços estejam disponíveis 

para consulta pública na internet, tais como: áreas com e sem acesso aos serviços; indicadores 

de qualidade dos serviços prestados; contratos de programa ou de concessão, com metas 

claras a serem atendidas no curto, médio e longo prazo; modelos tarifários, incluindo formas 

de subsídios e tarifas sociais, e detalhamento do tratamento a ser dado àqueles que não têm 

capacidade de pagar pelos serviços. 

 

3.4. Governança 

A Constituição Federal de 1988 afirmou a descentralização político-administrativa 

com participação e controle social sobre o Estado como diretriz fundamental para garantia da 

cidadania através de políticas públicas. A novidade institucional, nesse aspecto, foi a 

introdução de modelos participativos descentralizados, nos três entes federativos, feitos a 
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partir da perspectiva de constituição de sistemas de políticas públicas, integrados por 

conselhos gestores, os quais assumiriam o papel de esferas públicas institucionais. 

Como já mencionado antes, a Constituição enfatizou a participação e a democracia por 

meio da instituição de colegiados, estimulando, assim, a cidadania a uma participação mais 

ativa na gestão da coisa pública. Uma destas formas de participação do cidadão são os 

conselhos municipais, os quais, conforme descrito por Crevelim e Peduzzi (2005), 

representam uma das formas de constituição de sujeitos democráticos e representam canais de 

participação que “articulam representantes da população e membros do poder público estatal 

em práticas que dizem respeito à gestão de bens públicos, são agentes de inovação e espaços 

de negociação de conflitos”. Os conselhos constituem-se formulações antigas, contudo, 

retomam à atualidade com uma fisionomia nova, apresentando uma cidadania mais 

consciente, atuante e participativa, não representando um mero aconselhamento, como no 

passado (NALINI, 2010). 

A parcela da sociedade de origem mais humilde, notadamente as desprovidas de poder 

político e econômico, consistente na maior parte da população brasileira, cada vez mais ganha 

acesso às discussões de direcionamento das políticas públicas, em especial com a ajuda das 

novas tecnologias, mais informadas e capazes de influenciar o ciclo das políticas públicas 

(GHANEM, 2007). 

Essa relação da comunidade com o poder público vem tomando novos rumos com o 

incentivo à participação da comunidade nas decisões do governo, no direcionamento das 

políticas públicas para melhor atender às necessidades da sociedade, na transparência das 

ações dos gestores públicos e na prestação de contas da aplicação dos recursos públicos. De 

forma semelhante, está sendo introduzida a noção de governança, de espaços públicos 

organizados para facilitar o alcance de objetivos públicos e o envolvimento de cidadãos na 

construção de políticas, fazendo uso de mecanismos de democracia participativa e controle 

social. Dito de outra forma, compreende a interação entre o Estado e os vários agentes não 

governamentais para atingir resultados de interesse público (GHANEM, 2007). Constitui a 

ampliação da participação da sociedade civil na elaboração das políticas públicas como uma 

das dimensões do Estado democrático de direito. Segundo Matias-Pereira (2010): 

[...] a boa governança no setor público requer, entre outras ações, uma gestão 

estratégica, gestão política e gestão da eficiência, eficácia e efetividade. É por meio 

de uma gestão estratégica que se torna viável criar valor público. Isso diz respeito à 

capacidade da administração pública de atender de forma efetiva e tempestiva as 

demandas ou carências da população que sejam politicamente desejadas 



31 

 

(legitimidade); sua propriedade seja coletiva; e, requeiram a geração de mudanças 

sociais (resultados) que modifiquem aspectos da sociedade.  

Embora o conceito de governança não seja unívoco, há consenso na literatura de que 

uma de suas premissas propõe uma alteração sensível na gestão pública, justamente para 

reconhecer a necessidade de articulação entre o Estado, o mercado e a sociedade civil nas 

políticas públicas, em especial no que se refere ao aumento da participação popular em todo 

ciclo das políticas públicas (RONCONI, 2011). Considera que a governança pública desponta 

como um importante arranjo institucional para a operacionalização dos princípios 

democráticos, pois se refere a um tipo de gestão do Estado que favorece e reforça a 

participação de atores sociais nos processos de decisão e de formulação das políticas públicas.  

É neste contexto que se insere a publicação do “Referencial Básico de Governança”, 

do Tribunal de Contas da União (TCU, 2014), que define governança no setor público como 

um “conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para 

avaliar, direcionar e monitorar a gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à 

prestação de serviços de interesse da sociedade”. Para o TCU a distinção entre governança e 

gestão pode ser representada pela Figura 1: 

Figura 1 Governança e Gestão, segundo o TCU 

Fonte: TCU, 2014. 

Governança é um termo amplamente utilizado em diversos setores da sociedade, com 

diferentes significados dependendo da perspectiva de análise. O Instituto Brasileiro de 

Governança Corporativa (IBGC, 2015) publicou o Código das Melhores Práticas de 

Governança Corporativa, que adota uma abordagem que estimula o uso consciente e efetivo 

dos instrumentos de governança, focando a essência das boas práticas. Nesse documento são 

definidos quatro princípios básicos de governança aplicáveis ao contexto nacional: 

transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa. 

Governança 

• O que fazer 

• Direção 

• Avalia, dirige, monitora 

• Alta administração 

 

Gestão 

• Como fazer 

• Processo de trabalho 

• PDCA 

• Gestores 
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Segundo o IBGC (2015), apesar de o código ter sido desenvolvido, primariamente, 

com foco em organizações empresariais, ao longo daquele documento, foi utilizado o termo 

“organizações” a fim de torná-lo o mais abrangente possível e adaptável a outros tipos de 

organizações, como o terceiro setor, cooperativas, estatais, fundações e órgãos 

governamentais, entre outros. 

A Constituição Federal de 1988 estabelece, no caput do art. 1º, que “a República 

Federativa do Brasil [...] constitui-se em Estado Democrático de Direito”. Em termos de 

governança, isso significa que o cidadão tem poder para escolher seus representantes, ou seja, 

que o poder não está concentrado no governo, mas emana do povo. 

No Brasil, diversas leis e decretos foram publicados de modo a institucionalizar direta, 

ou indiretamente, estruturas de governança, entre eles: (a) o Código de Ética Profissional do 

Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal (BRASIL, 1994) e (b) a Lei de 

Responsabilidade Fiscal (BRASIL, 2000), que têm por objeto aspectos éticos e morais e o 

comportamento da liderança; (b) o Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização 

(GesPública), instituído em 2005 e revisado em 2013, cujos treze fundamentos norteiam-se 

pelos princípios constitucionais da administração pública e pelos fundamentos da excelência 

gerencial contemporânea; (c) a Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013, que dispõe sobre o 

conflito de interesses no exercício de cargo ou emprego do Poder Executivo Federal; e (d) os 

instrumentos de transparência, como a Lei de Acesso à Informação (BRASIL, 2011), que 

asseguram o direito fundamental de acesso à informação e facilitam o monitoramento e o 

controle de atos administrativos e da conduta de agentes públicos. 

Apesar do avanço que tais estruturas significam para a melhoria da capacidade de 

governança e gestão, cabe reconhecer que, para atender às demandas sociais, é fundamental 

fortalecer e aprimorar cada vez mais os mecanismos de governança como forma de aumentar 

a integração entre Estado e sociedade.  

A sociedade deve exercer seu papel de principal interessada nos resultados do Estado e 

demandar dele novas estruturas de governança que possibilitem a ela o desempenho de 

funções de avaliação, direcionamento e monitoramento de ações. Por isso, espera-se da 

liderança governamental um comportamento mais ético, profissional e focado no alcance de 

resultados alinhados com as expectativas da sociedade. 

Segundo a International Federation of Accountants (IFAC, 2013), governança 

compreende a estrutura (administrativa, política, econômica, social, ambiental, legal e outras) 
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posta em prática para garantir que os resultados pretendidos pelas partes interessadas sejam 

definidos e alcançados.  

A governança pode ser descrita na concepção do Banco Mundial, como um sistema 

pelo qual um conjunto eficiente de mecanismos é utilizado para o fim de assegurar que as 

ações executadas pelos gestores públicos estejam sempre alinhadas ao interesse da sociedade. 

Sob essa perspectiva, a governança engloba, portanto, “as tradições e as instituições mediante 

as quais a autoridade é exercida em um país” (WORLD BANK, 2006).  

Segundo a ISO/IEC 38500:2008
6
, a governança de órgãos e entidades da 

Administração Pública envolve três funções básicas: (a) avaliar o ambiente, os cenários, o 

desempenho e os resultados atuais e futuros; (b) direcionar e orientar a preparação, a 

articulação e a coordenação de políticas e planos, alinhando as funções organizacionais às 

necessidades das partes interessadas (usuários dos serviços, cidadãos e sociedade em geral) e 

assegurando o alcance dos objetivos estabelecidos; e, (c) monitorar os resultados, o 

desempenho e o cumprimento de políticas e planos, confrontando-os com as metas 

estabelecidas e as expectativas das partes interessadas. 

De acordo com o Banco Mundial, governança diz respeito a estruturas, funções, 

processos e tradições organizacionais, que visam garantir que as ações planejadas (programas) 

sejam executadas de tal maneira que atinjam seus objetivos e resultados de forma transparente 

(WORLD BANK, 2013). Busca, portanto, maior efetividade (produzir os efeitos pretendidos) 

e maior economicidade (obter o maior benefício possível da utilização dos recursos 

disponíveis) das ações.  

Baseado nesses fundamentos, podemos afirmar que são funções da governança a 

definição do direcionamento estratégico; a supervisão da gestão; o envolvimento das partes 

interessadas; o gerenciamento dos riscos estratégicos e dos conflitos internos; a avaliação do 

sistema de gestão e controle; a promoção da accountability (prestação de contas e 

responsabilidade) e a transparência.  

                                                 
6
 ISO/IEC 38500 é uma norma internacional para a governança corporativa de tecnologia da informação 

publicada conjuntamente pela Organização Internacional de Normalização (ISO) e a Comissão Eletrotécnica 

Internacional (IEC). Ele fornece um framework para a governança eficaz de TI para ajudar o mais alto nível das 

organizações a compreender e cumprir as suas obrigações legais, regulamentares e éticas no contexto da 

utilização de TI de suas organizações. É aplicável as organizações de todos os tamanhos, incluindo órgãos 

públicos e empresas privadas, entidades governamentais e organizações não-lucrativas. Esta norma fornece 

princípios orientadores para diretores de organizações sobre o uso eficaz, eficiente e aceitável da Tecnologia da 

Informação (TI) dentro de suas organizações. O quadro compreende entre definições, princípios e um modelo. 

Ele estabelece seis princípios para a boa governança corporativa de TI: responsabilidade; estratégia; aquisição; 

atuação; conformidade e comportamento humano. 
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Para Bizerra (2011), a governança pública é o conjunto de princípios básicos e práticas 

que caminham com a Administração Pública em busca da eficiência, eficácia e efetividade 

nos seus resultados, através de um melhor gerenciamento dos seus processos e de suas 

atividades, promovendo a prestação de contas responsável (accountability) e a transparência 

de suas ações. 

A governança define direcionamento, monitora, supervisiona e avalia a atuação da 

gestão pública, com vistas ao atendimento das necessidades e expectativas dos cidadãos e 

demais partes interessadas. Dentro dessa perspectiva, podemos afirmar que os conselhos 

municipais de saneamento básico exercem a função de governança, uma vez que possuem a 

atribuição de formular políticas, planejar e avaliar os serviços públicos relacionados com o 

saneamento básico. 

 

3.5. Conselhos municipais de saneamento básico 

Após a Constituição Federal os conselhos estão de fato dentro de uma nova relação 

Estado/sociedade civil, onde os conselhos passam a ser instância de poder, espaços coletivos 

do processo de gestão participativa no que se refere às políticas públicas. Os conselhos 

assumiram um papel importante na consolidação da democracia no país. 

Os conselhos municipais são instâncias de reinvindicações da sociedade e de espaços 

de resolução de conflitos, podendo ter caráter consultivo, deliberativo, fiscalizador, a 

depender da forma como foram concebidos em lei. O caráter consultivo refere-se à emissão de 

pareceres para dirimir dúvidas, meramente opinativas e indicativas da vontade do conselho 

quanto às questões de ações e serviços de saneamento básico, no âmbito municipal. O caráter 

deliberativo refere-se à tomada de decisões relativas às diretrizes e linhas gerais das ações e 

serviços de saneamento básico, quanto ao direcionamento da política pública, desenvolvida no 

âmbito municipal. O caráter regulador diz respeito à harmonização dos interesses da 

sociedade e do poder público, com controle da qualidade da prestação dos serviços de 

saneamento. O caráter estratégico refere-se ao direcionamento dos rumos da política de 

saneamento básico. Por sua vez, o caráter avaliativo refere-se ao acompanhamento sistemático 

das ações e serviços de saneamento básico, objetivando a identificação de problemas e 

alternativas para melhoria do desempenho, garantindo o cumprimento das normas, bem como 

a avaliação da qualidade dos serviços colocados à disposição da sociedade. E, por fim, o 

caráter fiscalizador refere-se ao acompanhamento e fiscalização das ações e serviços de 

saneamento básico do município, garantindo o atendimento prestados à população. 
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A participação social é necessária e indispensável para que a consolidação da política 

de saneamento torne-se mais democrática e eficaz. A institucionalização da participação 

social no Brasil, principalmente através dos conselhos gestores, representa um avanço na 

democratização, não somente em relação aos serviços, mas também nas práticas políticas, 

ampliando o poder de intervenção da população nos rumos da coisa pública, impondo maior 

responsabilidade pública aos governos e à sociedade. Nos termos em que propõe Carvalho 

(1998): 

Os Conselhos nascem, então, como novos arranjos institucionais destinados a dotar 

o Estado de ânimo institucional e estrutura organizacional para implementar as 

políticas sociais universalistas, tal como preconizadas na Constituição de 1988. Uma 

reforma, portanto, do Estado, dirigida a ajustar seu sentido de “público”, assim como 

a induzir uma maior responsabilidade perante o conjunto da sociedade. 

Através de canais públicos e plurais, os conselhos oportunizam aos cidadãos, a 

integração e participação no processo de planejamento, formulação e controle das políticas 

públicas, propiciando dessa forma uma alocação mais justa e eficiente dos recursos públicos. 

Na legislação, os conselhos de gestão são definidos como órgãos colegiados de 

composição e natureza paritária, destinados às atividades de controle, planejamento e gestão. 

São instâncias políticas, com poder de decisão, que tem na sua composição representantes de 

instituições e segmentos sociais, com estruturas específicas de poder de decisão que deverão 

relacionar‐se entre si. 

As raízes da problematização da participação em saneamento básico remetem ao 

movimento da Reforma Sanitária Brasileira (RSB) iniciado no final dos anos de 1970. Ele 

contribuiu significativamente para ampliar a valorização da integração setorial entre 

saneamento e saúde, constituindo-se locus de politização da abordagem do saneamento como 

serviço essencial de cidadania, até então tratado de forma bastante tecnocrática, limitado à 

perspectiva da intervenção física. O resultado disso foi a inserção do saneamento, a partir dos 

anos de 1970, como uma dimensão integrada à Saúde, sob a perspectiva da cidadania a ser 

assegurada pelo Estado, dentro da racionalidade da saúde preventiva para proteção social 

(PAIM, 2009). 

Os conselhos são espaços públicos que sinalizam a possibilidade de representação de 

interesses coletivos na cena política e na definição da agenda pública, apresentando um 

caráter híbrido, uma vez que fazem parte ao mesmo tempo do Estado e da sociedade. Sua 

estrutura é legalmente definida e institucionalizada e sua razão de ser reside na ação conjunta 

com o Estado na elaboração e gestão de políticas públicas. 
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A ideia de conselho combina o conceito de democracia direta e representativa, 

agregando mecanismos de representação política em que os indivíduos se comportam como 

cidadãos políticos ativos, aptos a atingirem consensos durante os processos de participação e 

de elaboração de políticas públicas (GOHN, 2004).  

Os Conselhos Municipais de Saneamento não eram obrigatórios, segundo as leis 

nacionais, até o ano de 2014, quando o Decreto nº 8.211/2014 (BRASIL, 2014) foi 

regulamentado. Este Decreto alterou o Decreto nº 7.217/2010 (BRASIL, 2010), que tinha 

como objetivo regulamentar a Lei nº 11.445/2007, e traz a determinação de que 

[...] após 31 de dezembro de 2014, será vedado o acesso aos recursos federais ou aos 

geridos ou administrados por órgão ou entidade da União, quando destinados a 

serviços de saneamento básico, àqueles titulares de serviços públicos de saneamento 

básico que não instituírem, por meio de legislação específica, o controle social 

realizado por órgão colegiado, nos termos do inciso IV do caput. (BRASIL, 2014, 

Art. 26, § 2º) 

Assim sendo, até o ano de 2014, os Conselhos Municipais de Saneamento eram 

considerados conselhos temáticos e se constituíam pela iniciativa autônoma dos governos 

municipais incorporando a ideia da participação social. 

Os conselhos, como espaços de formação das vontades e da opinião, são mecanismos 

de ação que inserem, na agenda governamental, as demandas e os temas de interesse público 

para que sejam absorvidos, articulados politicamente e implementados sob a forma de 

políticas públicas. São canais de participação política, de controle público sobre a ação 

governamental, de deliberação legalmente institucionalizada e de publicização das ações do 

governo, com o poder de interferir, de forma significativa, nas ações e metas dos governos e 

em seus sistemas administrativos.  

Sem dúvida, os conselhos locais, estaduais e nacionais constituem experiências de 

inovação institucional que acenam para a ampliação dos espaços de deliberação pública, uma 

vez que são estruturas de caráter permanente, com representação paritária entre Estado e 

sociedade civil e com amplos poderes de controle sobre a condução da política. São muito 

mais do que expressão e mecanismo de mobilização social, os conselhos apontam para uma 

nova forma de atuação de instrumentos de accountability societal, pela capacidade de colocar 

tópicos na agenda pública, de controlar seu desenvolvimento e de monitorar processos de 

implementação de políticas e direitos, através de uma institucionalidade híbrida, composta de 

representantes do governo e da sociedade civil. 
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4. ESTUDO DE CASO: CONSELHOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO 

NO RIO GRANDE DO SUL 

 

O Rio Grande do Sul está localizado no extremo meridional do Brasil, apresentando 

uma população de 10.693.929 habitantes (IBGE,2010) aproximadamente 6% do total da 

população brasileira, e uma área de 281.737,942 km2, representado pela figura 2, a seguir: 

Figura 2 Localização do estado do Rio Grande do Sul 

 

 

A densidade demográfica média no Rio Grande do Sul é de 38 hab/km² em 2010. 

Entre os estados da região sul do Brasil é o que apresenta a menor densidade, mas ainda assim 

está acima da média brasileira que é de 22,4 hab/km².  

A distribuição da população no território gaúcho também não é uniforme. A área de 

maior densidade demográfica se encontra no eixo que liga Porto Alegre a Caxias do Sul, área 

mais povoada do Estado. Com relação a população total, 67% dos municípios gaúchos tem 

menos de 10 mil habitantes (correspondente a 333 municípios). Os municípios com população 

entre 10 e 50 mil habitantes são 123. Os municípios com população entre 50 e 100.000 

habitantes são 24. E, finalmente, os municípios com população superior a 100 mil são 

somente 17 e concentram 46,8% da população total do estado. Conforme figura 3, a seguir: 
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Figura 3 Classificação dos municípios por habitantes 

 

De outro lado, existem áreas de baixa densidade populacional no Estado. A densidade 

demográfica média destas regiões é de menos de 20hab/km². As demais regiões apresentam 

um patamar médio acima de 20hab/km² até 923hab/km². 

4.1 Conselhos Municipais de Saneamento 

Os Conselhos Municipais de Saneamento Básico constituem espaços de governança 

pública em que é assegurada a participação da sociedade na definição das diretrizes principais 

das ações que deverão ser implantadas pelo gestor municipal no âmbito local. Entretanto, para 

que os Conselhos Municipais de Saneamento Básico cumpram o seu papel é necessária a 

existência de alguns pressupostos fundamentais, iniciando-se pela legislação de criação ou 

instituição desses espaços públicos. A importância da institucionalização dos conselhos revela 
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o grau de comprometimento da entidade estatal, conforme comentário de Lima (2014) a 

seguir:  

O reconhecimento dos próprios órgãos estatais de que o conselho é parte integrante 

do processo de tomada de decisões revela bastante sobre a institucionalização do 

conselho. As características formais relacionadas à institucionalização dos conselhos 

estão sob responsabilidade do Estado, visto que é ele quem reconhece, em última 

instância, o poder de fala dos atores nestes espaços (Carneiro, 2006; Teixeira, 2000). 

Além disso, uma instância inserida na burocracia estatal que não participa dos 

processos vinculados à gestão governamental tem, em tese, poucos meios para 

atingir os seus propósitos de vocalização de demandas sociais para a formulação de 

políticas públicas. A capacidade de o conselho integrar o processo de gestão diz 

respeito ao que Almeida e Tatagiba (2012) chamam de inserção dos conselhos na 

rede estatal de produção de políticas públicas. Teixeira, Moroni e Marx (2009) 

também tratam desta questão ao considerar o risco de as instituições participativas se 

tornarem uma institucionalidade paralela, com pouca ou nenhuma permeabilidade 

nas instituições tradicionais do Estado. 

por meio eletrônico no início de agosto/2016, com prazo de 30 dias para respostas. 

Retornaram 490 questionários respondidos. 

Realizada a análise das respostas, verificou-se que, em matéria de saneamento básico, 

em cerca de 56% dos municípios não foi criado conselho municipal específico de saneamento 

básico, conforme a figura 4: 

Figura 4 Existência de colegiados de saneamento 

 
Fonte: Dados da pesquisa (autora). 

A importância do ato normativo que cria o conselho tem relação com a visão de uma 

nova institucionalidade participativa e com o estabelecimento do tipo de vinculação dessa 

instância ao aparelho do Estado (TEIXEIRA, 2000). Os conselhos poderão ser criados através 

de lei, decreto ou portaria. Com relação à sua importância, comenta Lima (2014):  

Observando-se as diferentes características destes atos normativos, pode-se 

considerar o quanto cada um sinaliza o reconhecimento do Estado. [...] A criação de 

conselhos por meio de lei decorre das discussões públicas ocorridas ao longo dos 

anos 1980, consolidadas por meio da Constituição de 1988 e regulamentadas por leis 

posteriores (Teixeira, 2000). Considerou-se que conselhos criados por lei possuem 

maior grau de institucionalização na medida em que a lei é um ato normativo que 

cria direito novo (Di Pietro, 2010) e precisa de procedimentos próprios, como 

56% 
44% 

O Município possui órgão colegiado para controle social dos serviços 

de saneamento básico, instituído por legislação específica? 

Não (274)

Sim (216)
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votação e aprovação pelo Poder Legislativo para ser aprovada, conferindo, 

consequentemente, maior estabilidade e potencial de continuidade ao conselho (Ipea, 

2010). O decreto é semelhante à lei no que se refere aos efeitos e ao conteúdo, no 

entanto, sua criação é mais simples que a lei, pois depende somente de decisão do 

chefe do Poder Executivo – no caso dos conselhos nacionais, do presidente da 

República. O decreto não cria novos direitos, apenas estabelece normas que 

detalham o que já foi criado pela lei. Por fim, a portaria expressa decisões de 

secretários, ministros ou outras autoridades abaixo do chefe do Executivo. 

Considerando que este tipo de norma pode ser extinto ou modificado mais 

facilmente que as leis e os decretos – leis somente são revogadas por votação do 

Congresso Nacional e decretos podem ser revogados por atos do presidente da 

República, ao passo que as portarias podem ser extintas por ato de autoridades –, 

esta foi considerada como o ato normativo que atribui menor reconhecimento formal 

aos conselhos e, por conseguinte, menor institucionalização.  

Dos municípios que possuem um colegiado (216), verificou-se que a sua maioria 

confere o controle social dos serviços de saneamento básico ao Conselho de Meio Ambiente 

(49%) e, em apenas 33% dos municípios, existe conselhos municipais de saneamento básico, 

conforme a figura 5, a seguir: 

Figura 5 Colegiados que realizam controle social 

 
Fonte: Dados da pesquisa (autora). 

Destaca-se que, nos 18% dos municípios restantes, as atribuições na área de 

saneamento básico foram conferidas aos conselhos municipais já existentes das mais diversas 

matérias, conforme a figura 6, a seguir: 

49% 

33% 

18% 

Qual o órgão colegiado que realiza o controle social dos serviços de 

saneamento básico? 
 

Conselho de Meio Ambiente

(105)

Conselho de Saneamento (72)

Outros (39)
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Figura 6 Órgãos colegiados que realizam controle social 

 
Fonte: Dados da pesquisa (autora). 

Destaca-se o fato de que, em 4 municípios não foi criado o conselho, conforme 

determina a lei, mas duas formas diferenciadas de colegiado (Comitê do Plano Municipal de 

Saneamento, Comissão Municipal de Saneamento Básico, Colegiado do Executivo Municipal 

e Colegiado da Secretaria da Agricultura), com atribuições específicas para tratar de 

saneamento. Note-se que tais estruturas não são as mais indicadas para a instituição do 

controle social e efetivação da participação da sociedade. 

Sabe-se que, tanto na Lei nº 11.445/2007 (art. 47, § 1º) como no Decreto nº 

7.217/2010 (art. 34, § 4º), há permissão para a atribuição das funções e competências do 

controle social dos serviços públicos de saneamento básico a outro colegiado já existente. 

Entretanto, faz-se uma crítica quanto a esse aspecto pela falta de especialização na matéria, 

prejudicando o estabelecimento das diretrizes e formulação da política pública de saneamento 

básico adequado ao interesse da população local. 

Salienta-se outro aspecto prejudicial, quando atribuído a outro colegiado equivalente, 

prende-se ao fato de que muitas vezes não são consolidadas as adaptações e assegurada a 

representação (do titular, dos prestadores de serviços e de usuários) da área de saneamento na 

composição do colegiado. 

De acordo com a Lei nº 11.445/2007, em seu art. 47, deve ser assegurada a 

representação no conselho de cinco segmentos: 

a. Dos titulares dos serviços de saneamento; 

b. Dos órgãos governamentais relacionados ao setor de saneamento básico; 

c. Dos prestadores de serviços públicos de saneamento básico;  

2% 
13% 

5% 

10% 
10% 

10% 

5% 

Qual o órgão colegiado que realiza 

 o controle social dos serviços de saneamento básico?  

 

Colegiado da Secretaria da

Agricultura (1)

Colegiado do Executivo

Municipal (5)

Comissão Municipal de

Saneamento Básico (2)

Conselho de Agência Reguladora

(4)

Conselho Municipal de Habitação

e Saneamento (4)

Conselho Deliberativo do Fundo

de Gestão Compartilhada (4)

Comitê do Plano Municipal de

Saneamento (2)
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d. Dos usuários de serviços de saneamento básico; e  

e. Das entidades técnicas, organizações da sociedade civil e de defesa do 

consumidor relacionados ao setor de saneamento básico. (BRASIL, 2007) 

 

Compreende-se que os municípios são os titulares dos serviços de saneamento básico, 

dessa forma, deverá estar prevista a participação de representante do poder executivo, 

podendo ser essa representação por intermédio da secretaria que cuida da área de saneamento. 

Assim, deve ser também assegurada a participação de outros órgãos governamentais ligados 

ao tema, como por exemplo, a Empresa de Assistência Técnica de Extensão Rural 

(EMATER) e a Associação Sulina de Crédito e Assistência Rural (ASCAR), que, apesar de 

serem associações civis de direito privado, a principal atividade que exercem é a prestação de 

serviços públicos de assistência técnica, extensão rural e social, classificação e certificação de 

produtos agropecuários. Importante lembrar que os entes mencionados nos itens “a”, “b” e “c” 

são consideradas representantes do poder público e os referidos nos itens “d” e “e” são os 

representantes da sociedade civil.  

4.2. Participação nos Conselhos 

Na pesquisa realizada, dos 216 municípios que possuem conselho municipal de 

saneamento básico, verificou-se, pelas respostas enviadas, que 43% dos conselhos não 

possuem representante do titular dos serviços, contrariando o prescrito na legislação. Cabe 

observar aqui, que o entendimento, em relação à participação de representante do titular dos 

serviços de saneamento, pode ter a concepção equivocada de que a secretaria municipal 

encarregada do saneamento municipal não envolve a titularidade do serviço, conforme pode-

se observar na figura 7, a seguir: 

Figura 7 Representação de participação do titular do serviço 

Fonte: Dados da pesquisa (autora). 

43% 
57% 

Participação dos titulares dos serviços 
 

Não (93)

Sim (123)
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Com relação à representação no conselho de saneamento básico de órgãos 

governamentais, observou-se que, dos 216 conselhos existentes, apenas 28 % respondeu que 

não há participação de representantes de órgãos governamentais na composição do conselho 

de saneamento, conforme a figura 8, a seguir: 

Figura 8 Participação dos órgãos governamentais 

Fonte: Dados da pesquisa (autora). 

A Lei nº 11.445/2007, mesmo que indiretamente, confere ao município a titularidade 

para a prestação dos serviços de saneamento básico, embora também determine as 

responsabilidades aos demais entes federativos. Estabelece, ainda, os requisitos para a 

celebração de contratos por meio do qual o município delegue a outros, sejam pessoas de 

direito público ou privado, a prestação dos serviços de saneamento básico. Nesse contexto, 

quando o titular exercer diretamente a prestação dos serviços de saneamento básico, esta 

poderá ser feita de forma direta, contratada (indireta) ou nos termos da lei do próprio titular. 

No questionamento realizado para os municípios, verificou-se que, em praticamente 

metade dos 216 respondentes, há a participação de representantes de prestadores de serviços 

públicos de saneamento nos conselhos municipais, conforme a figura 9, a seguir: 

28% 

72% 

Participação de representantes de órgãos governamentais 

relacionados ao setor de saneamento básico 

Não (60)

Sim (156)
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Figura 9 Representantes de prestadores de serviços públicos 

 
Fonte: Dados da pesquisa (autora). 

Os conselhos gestores de políticas públicas podem funcionar como catalizadores de 

potenciais criativos à medida que reúnem pessoas com experiências de liderança e de 

participação ativa em processos de tomada de decisão. Podem constituir-se, assim, em 

espaços empoderadores, pois oportunizam às pessoas vivenciar a experiência de fazer parte de 

processos que decidem aspectos relevantes da vida em comunidade, que influenciam a agenda 

política e, muitas vezes, estabelecem a destinação de recursos públicos a partir da definição de 

prioridades (KLEBA; COMERLATO, 2010). 

Os conselhos gestores de políticas públicas são canais efetivos de participação que 

permitem estabelecer uma sociedade em que a cidadania deixe de ser apenas um direito, mas 

uma realidade. A importância dos conselhos está no seu papel de fortalecimento da 

participação democrática da população na formulação e implantação de políticas públicas. A 

crítica, nesse aspecto, refere-se à constatação de que, nos espaços de participação, os 

membros envolvidos exercem função de representação sem a autorização formal da sociedade 

como um todo (LAVALLE, 2011). A legitimidade da representação nesses espaços, na 

verdade, está apoiada no conhecimento e envolvimento dos participantes (LÜCHMANN, 

2007).  

Os conselhos são espaços públicos de composição plural e paritária entre Estado e 

sociedade civil, cuja função é formular e controlar a execução das políticas públicas setoriais. 

Os conselhos devem ser compostos por um número par de conselheiros, sendo que, para cada 

conselheiro representante do Estado, haverá um representante da sociedade civil. 

51% 49% 

Participação de representantes de prestadores 
de serviços públicos de saneamento básico 

Sim (111)

Não (105)
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Na pesquisa realizada, dos 216 municípios que contam com conselho, a quantidade 

representativa de 66 conselhos não conta com a participação de usuários em sua composição. 

Isso denota a deficiência na atuação da sociedade civil na gestão das políticas públicas, 

visando controlá-las para que atendam mais adequadamente às demandas sociais e aos 

interesses da coletividade. Apesar da previsão legal, não há garantia da paridade na 

participação e na representatividade no âmbito dos conselhos, conforme se verifica pela figura 

10, abaixo. 

Figura 10 Participação de representantes dos usuários 

 
Fonte: Dados da pesquisa (autora). 

Verifica-se grande heterogeneidade na composição dos conselhos no tocante aos 

representantes de entidades técnicas, organizações da sociedade civil e de defesa do 

consumidor relacionadas ao setor de saneamento básico, uma vez que são previamente 

determinados pela legislação de criação dos conselhos. A crítica que se faz é relacionada à 

relação desses representantes com o setor de saneamento. Registra-se que, nesses casos, há 

interesses distintos dos objetivos do conselho e, muitas vezes, até mesmo conflitantes. 

 Quando a paridade nos conselhos foi instituída, o foco era criar um espaço em que 

diversos olhares, com diversidade de interesses e representações, poderiam estar presentes 

para discutir, propor diretrizes e planejar as políticas de saneamento. Na grande maioria dos 

conselhos (144), constata-se a participação destes segmentos da sociedade, conforme a figura 

11, a seguir: 

30% 

70% 

Participação de representantes de usuários de serviços de 

saneamento básico 

Não (66)

Sim (150)
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Figura 11 Participação de representantes de entidades técnicas, organizações da sociedade civil e de 

defesa do consumidor 

 

Fonte: Dados da pesquisa (autora). 

Após a análise realizada das respostas dos 490 municípios, com o fito de aprofundar o 

estudo em uma seleção de municípios, adotaram-se dois critérios para restringir a pesquisa. O 

primeiro critério utilizado foi em relação à população dos municípios, limitou-se àqueles que 

possuem até 10.000 habitantes, correspondente ao percentual de 67% do total de municípios 

gaúchos (333 municípios). E, o segundo critério adotado corresponde aos municípios que 

editaram lei criando e/ou instituindo o conselho municipal de saneamento básico. 

Com a adoção dos referidos critérios selecionou-se 24 municípios, o que corresponde 

à amostra de 5% do total dos municípios que responderam ao questionário e 7% dos 

municípios com até 10.000 habitantes. 

Para melhor compreensão, demonstrou-se através da figura 12 a localização dos 

referidos municípios no mapa do estado do Rio Grande do Sul, a seguir:  

33% 

67% 

Participação de representantes de entidades técnicas, organizações 

da sociedade civil e de defesa do consumidor relacionadas ao setor 

de saneamento básico 

Não (72)

Sim (144)
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Figura 12 Municípios que possuem Conselho Municipal de Saneamento 

 

 

Da análise da legislação desses municípios, foram classificadas e tabeladas as 

informações acerca dos conselhos de saneamento básico. A Tabela 1, a seguir, apresenta os 

dados obtidos. 

Tabela 1 Características dos 24 municípios selecionados na amostra 

Município  Habitantes Lei nº Mês criação Nº membros Especificação 

atribuições 

Caraá 7.312 1.528/2014 dez/14 6 sim (7) 

Erval Seco 7.878 2.636/2015 dez/15 8 não 

Doutor Ricardo 2.030 1.413/2012 jun/12 11 sim(13) 

Relvado 2.155 1.194/2012 ago/12 10 sim(13) 

Ibirapuitã 4.061 2.078/2015 nov/15 X não 

Vespasiano Correa 1.974 1.088/2012 jul/12 10 sim(13) 

Três Forquilhas 2.914 1.313/2013 abr/13 X não 

Lagoa dos Três 

Cantos 

1.598 1.095/2014 ago/14  X não 

Palmitinho 6.920 2.557/2015 dez/15 7 sim (7) 

Ibiaçá 4.710 1.097/2011 nov/11 9 sim (8) 

Caiçara 5.071 1.602/2015 dez/15 6 sim (8) 

Cristal 7.280 1.222/2011 jun/11 9 não 

Coronel Barros 2.459 1.757/2014 abr/14 X  não 

Boa Vista do 

Cadeado 
2.441 752/2014 mai/14  X não 

Santa Bárbara do Sul  8.829 4.321/2015 jan/15 8 sim (16) 

Mampituba 3.003 720/2013 ago/13  X não 

Forquetinha 

 (MA e SAN) 
2.479 1.043/2015 mar/15 6 sim (24) 
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Fonte: elaborada pela autora. 

Salienta, novamente, que o Decreto nº 7.217/2010, alterado pelo Decreto nº 8.211, 

publicado no DOU em 24-03-2014, determinou que  

[...] após 31 de dezembro de 2014, será vedado o acesso aos recursos federais ou aos 

geridos ou administrados por órgão ou entidade da União, quando destinados a 

serviços de saneamento básico, àqueles titulares de serviços públicos de saneamento 

básico que não instituírem, por meio de legislação específica, o controle social 

realizado por órgão colegiado. (BRASIL, 2014, Art. 26, § 2º) 

Dos 24 municípios estudados apenas 8 municípios já tinham conselho de saneamento 

antes da publicação do Decreto nº 8.211/2014, ou seja, a grande maioria instituiu o conselho 

após a edição da regra inscrita no parágrafo 6º do artigo 34 do Decreto nº 7.217/2010. Desta 

forma, muitos municípios editaram leis com o único objetivo de cumprir a determinação, sem 

efetivar a implementação do adequado controle social. 

O instrumento jurídico adequado para a criação dos conselhos é a lei. Os conselhos 

criados por iniciativa do Executivo, através de projeto de lei, que deve ser aprovado pela 

Câmara Municipal possibilita a participação e discussão de diversos atores em todas as fases 

de atuação da sociedade para a implantação da política pública. A criação por meio de decreto 

e/ou portarias possibilitaria a mudança do regulamento do conselho a critério de cada novo 

gestor público, gerando instabilidade política e de direcionamento das ações que envolvem o 

saneamento básico. 

Os conselhos não apresentam funcionamento homogêneo. Suas atribuições e 

composição variam de município a município, mas, para que o colegiado possa cumprir seus 

objetivos, é necessário que seja representativo e que possua uma composição paritária, com 

igualdade numérica entre o poder público e a sociedade.  

A composição paritária significa que 50% dos membros do conselho devem 

representar o poder público e 50% devem ser de representantes da sociedade civil. Quanto 

mais representatividade tiver a população de um município perante o conselho, mais justas e 

apropriadas serão as ações e as diretrizes estabelecidas por ele em matéria de saneamento. 

Canudos do Vale  

 (MA e SAN) 
1.807 800/2015 abr/15 10 sim(25) 

Marcelino Ramos 5.134 43/2011 out/11 8 não 

Boa Vista das 

Missões 
2.114 1.445/2015 dez/15 8 sim (22) 

Porto Lucena 5.413 1.927/2014 out/14 X  sim (14) 

Santana da Boa Vista 8.242 2.649/2014 nov/14 10 sim(13) 

Entre Rios do Sul 3.080 1.728/2015 dez/15 11 sim(13) 
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A paridade entre o poder público e a sociedade civil não está sendo respeitada na 

composição dos conselhos municipais de saneamento em 58% dos municípios, conforme 

demonstrativo, a seguir, na Tabela 2: 

Tabela 2 Demonstrativo da composição dos colegiados 

Município Total de Membros Poder Público Sociedade 

Doutor Ricardo 11 9 2 

Relvado 10 7 3 

Vespasiano Corrêa 10 7 3 

Palmitinho 7 5 2 

Ibiaçá 9 6 3 

Caiçara 6 4 2 

Santa Bárbara do Sul 8 5 3 

Forquetinha 6 4 2 

Canudos do Vale 10 8 2 

Marcelino Ramos 8 5 3 

Boa Vista das Missões 8 6 2 

Santana da Boa Vista 10 7 3 

Entre Rios do Sul 11 9 2 

Fonte: elaborada pela autora.  

Cabe mencionar que em três leis de criação não há a discriminação da composição dos 

conselhos municipais e, em 4 municípios, há de forma genérica a composição, mas não consta 

a quantidade de membros. Ainda, na lei que cria o Conselho de Saneamento de Porto Lucena, 

consta que a composição será de conselhos municipais afins, contrariando o disposto no 

regramento legal, conforme pode-se observar na Tabela 3, a seguir: 

Tabela 3 Demonstrativo da composição dos conselhos de saneamento 

Município  Lei nº Composição - Paridade 

Caraá 1.528/2014 Representante da sociedade civil organizada secretarias municipais 

entidades públicas e privadas 

Erval Seco 2.636/2015 Secretarias, prestadores de serviço, associação industrial comercial e 

agropecuário, entidades de classe e associação de moradores. 

Doutor Ricardo 1.413/2012 Seis secretarias, Associação de águas, Associação Comercial e 

Industrial, Brigada Militar, EMATER, Poder Legislativo. 

Relvado 1.194/2012 Cinco secretarias municipais, sindicato dos trabalhadores rurais, 

associação de água, associação de desenvolvimento comunitário, 

conselho de segurança pública, EMATER/ASCAR. 

Ibirapuitã 2.078/2015 Representantes da sociedade civil, secretarias municipais e outros 

órgãos públicos. 

Vespasiano 

Correa 

1.088/2012 Cinco secretarias municipais, conselho paroquial, associação da brigada 

militar, associação comercial e industrial, sindicato dos trabalhadores 

rurais e EMATER 

Três Forquilhas 1.313/2013 Nada consta 

Lagoa dos Três 

Cantos 

1.095/2014 Representantes da sociedade civil, secretarias municipais e outros 

órgãos públicos. 

Palmitinho 2.557/2015 Poder executivo, secretarias, prestadores de serviço, entidades técnicas 

e da sociedade civil, brigada militar, empresas e indústria, poder 

legislativo. 
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Ibiaçá 1.097/2011 Representante segmento empresarial, profissionais liberais, sindicatos 

trabalhadores, três secretarias, poder legislativo, EMATER, CORSAN. 

Caiçara 1.602/2015 Representante do poder executivo, secretarias (3), prestadores de 

serviço, (2) usuários de serviços. 

Cristal 1.222/2011 (4) secretarias, prestadores de serviço (consultivo), associação dos 

moradores e entidades comunitárias, entidades não governamentais, 

associação sulina de crédito e assistência rural, associação comercial 

industrial rural e autônomo. 

Coronel Barros 1.757/2014 Nada consta 

Boa Vista do 

Cadeado 

752/2014 Representantes da sociedade civil, secretarias municipais e outros 

órgãos públicos. 

Santa Bárbara 

do Sul 

4.321/2015 (3) secretarias, assessoria de planejamento, CORSAN, associação de 

bairros, associação de comunidades, entidades profissionais. 

Mampituba 720/2013 Nada consta 

Forquetinha 

(MA e SAN) 

1.043/2015 (3) secretarias, sindicato dos trabalhadores rurais, EMATER e 

associação comercial e industrial. 

Canudos do 

Vale (MA e 

SAN) 

800/2015 Gabinete Prefeito, (4) secretarias, EMATER, conselho municipal de 

saúde, brigada militar, conselho desenvolvimento rural, sindicato dos 

trabalhadores rurais. 

Marcelino 

Ramos 

43/2011 (3) secretarias, gabinete prefeito, CORSAN, associação dos moradores 

e entidades comunitárias, SUTRAF, cooperativas ativas. 

Boa Vista das 

Missões 

1.445/2015 (4) secretarias, ASCAR, Conselho de desenvolvimento agropecuário e 

industrial, associação dos moradores de bairros, comunidades rurais. 

Porto Lucena 1.927/2014 Participação de conselhos municipais afins. 

Santana da Boa 

Vista 

2.649/2014 (5) secretarias, associações de bairros ou federações de associação de 

bairros, associação comercial e industrial, sindicato dos trabalhadores 

rurais, CORSAN, EMATER. 

Entre Rios do 

Sul 

1.728/2015 (7) secretarias, associação de bairros ou outras associações, associação 

comercial industrial, sindicatos trabalhadores rurais, CORSAN, 

EMATER. 

Boa Vista do 

Incra 

1.096/2015 Representantes da sociedade civil, secretarias municipais e outros 

órgãos públicos. 

Fonte: elaborada pela autora. 

Faz-se necessário maior orientação a esses conselhos a fim de oportunizar mais 

participação e maior representatividade dos segmentos da sociedade. Além disso, para evitar o 

coronelismo, a imparcialidade nas decisões e a imposição da vontade do poder público, é 

recomendável que a escolha do presidente do conselho seja realizada através de eleição e com 

fixação de período de mandato. 

Verifica-se que, na amostra, analisando a legislação dos municípios, em cerca de 29% 

dos conselhos há disposição de que a presidência seja titulada pelo representante do poder 

executivo, sendo que na maioria dos conselhos (54%) não há a previsão da realização de 

eleições para a presidência, conforme a figura 13, a seguir: 
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Figura 13 Representação da forma de escolha do presidente do conselho 

 
Fonte: elaborada pela autora. 

 

4.3. O Perfil dos Conselhos 

Os conselhos são vinculados a órgãos do Poder Executivo, tendo por finalidade 

permitir a participação da sociedade na definição de prioridades para a agenda política, bem 

como na formulação, no acompanhamento e no controle das políticas públicas (IPEA, 2013). 

O caráter decisório atribuído permite verificar o indicador do potencial de assegurar que as 

decisões se tornem parte do processo burocrático. Assim, tem-se a atribuição de um variado 

caráter decisório aos conselhos, conforme estudo do IPEA (2013), nestes termos:  

Os conselhos deliberativos se diferenciam quanto à capacidade de produzir decisões 

vinculantes sobre políticas e programas (IPEA, 2010), porque existe uma prerro-

gativa formal, definida pelas regras, de que estas decisões sejam observadas – pelo 

menos em teoria, uma resolução de um conselho deliberativo deve ser acatada pelos 

atores de fora do conselho, por exemplo. Os conselhos consultivos, por seu turno, 

trabalham com recomendações a serem consideradas pelos órgãos diretamente 

vinculados a eles ou por outros órgãos, os quais podem acatar as recomendações ou 

não. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2011), 

os conselhos consultivos têm o papel apenas de estudar e indicar possíveis formas de 

atender às demandas de suas áreas por meio de políticas, já os deliberativos podem 

decidir sobre a implantação e as formas de gestão de determinadas políticas 

públicas. Nesta perspectiva, os conselhos deliberativos são mais fortes 

institucionalmente que os conselhos consultivos, na medida em que o Estado lhes 

atribui um maior potencial de influência sobre as políticas públicas.  

O perfil dos conselhos criados através das leis sob análise indica que a sua grande 

maioria possui o caráter consultivo (21) e deliberativo (18). Se instituídos de forma 

consultiva, seus poderes serão mais limitados, circunscritos somente a acompanhar e fiscalizar 

os serviços na área de saneamento, porém, se constituídos de forma deliberativa, há a 

17% 

54% 

29% 

Escolha do presidente do conselho 

Não prevê (4)

Eleição (13)

Poder Executivo (7)
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ampliação destes poderes, não sendo excludentes outras competências, como a de regulador 

(7), fiscalizador (7) e estratégico (5), conforme a figura 14, a seguir:  

 

Figura 14 Demonstrativo do caráter dos conselhos de saneamento 

 
Fonte: elaborada pela autora. 

O inciso IV do artigo 34 do Decreto nº 7.217/2010 e a Lei nº 11.445/2007 (art. 47) 

determinam que os conselhos tenham natureza consultiva. A Resolução Recomendada n° 

75/2009, do Conselho das Cidades, prevê o caráter deliberativo para os conselhos que 

realizem as atividades de planejamento e regulação, fiscalização dos serviços de gestão da 

política de saneamento básico. Desta forma, a previsão legal definindo o poder decisório 

implica diretamente no tipo de atuação do órgão colegiado, ou seja, se instituído de natureza 

deliberativa, o órgão possuirá poder de decisão sobre as questões envolvendo a gestão de sua 

competência, porém, se for instituído somente como órgão consultivo, sua atuação fica mais 

restrita, limitada a dar opiniões e pareceres, podendo o gestor público acatá-las ou não. 

Os critérios de escolha dos integrantes têm sido objeto de questionamentos e 

reavaliações e são indicativos dos diferentes conceitos e entendimentos acerca da sociedade 

civil, do Estado e da democracia (MORAES,1998). Várias questões são levantadas no que diz 

respeito à composição dos conselhos de saneamento básico. 

Para garantir a legitimidade de representação paritária dos usuários, é vedada a escolha 

de representante dos usuários que tenha vínculo ou dependência econômica com quaisquer 

dos representantes dos demais segmentos do conselho. Não podem participar, na condição de 

usuários, as pessoas vinculadas ao governo, como prefeito, secretários, cargos em comissão, 

funcionários públicos e seus parentes; as pessoas vinculadas aos prestadores de serviço 

público de saneamento, como o presidente, os membros da diretoria e conselhos ou qualquer 

18 

7 
7 

21 

5 1 1 

Caráter dos Conselhos 

deliberativo

regulador

fiscalizador
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representante ou indicado e seus parentes de toda e qualquer entidade conveniada/contratada 

com a prefeitura e seus empregados, pessoas pertencentes a outros poderes (Legislativo e 

Judiciário) e seus assessores, e também do Executivo de outro ente federado. 

Verifica-se, pela análise realizada nas legislações dos conselhos municipais de 

saneamento básico, que há um desvirtuamento na composição de alguns conselhos com a 

participação da Brigada Militar, do Poder Legislativo e de outros Conselhos Municipais, 

como o da segurança e do desenvolvimento rural. Cada entidade referida possui canais 

apropriados de participação, gerando a elitização dos espaços de participação e direcionando o 

processo decisório a favor de segmentos da sociedade, principalmente o governamental. 

No âmbito dos conselhos municipais de saneamento, as desigualdades situadas nas 

relações de poder locais podem contaminar e direcionar instâncias participativas, pois o 

exercício formal da participação faz com que as decisões sejam tomadas por aqueles que, 

tradicionalmente, controlam o processo político local. A participação restrita a segmentos da 

sociedade pode gerar um processo de elitização desses espaços, além de ter o potencial de 

reforçar e reproduzir as desigualdades se essas instituições somente promovem os interesses e 

valores daqueles que representam, que são mais articulados e detém o poder. 

A presença de desigualdades tem o potencial de gerar graves distorções no 

funcionamento efetivo dos conselhos, desequilibrando a relação das instituições participativas 

e ocasionando o controle das elites locais sobre o processo decisório (TATAGIBA, 2005). 

 

 

 



 

 

5. CONCLUSÃO  

 

Procurou-se contribuir para o debate analisando se os conselhos municipais de 

saneamento básico são capazes de efetivamente contribuir na condução da política de 

saneamento e em quais condições isso ocorre. 

A análise foi efetuada de modo a permitir a visualização das possíveis diferenças nas 

formas de institucionalização dos conselhos dos 24 municípios estudados. A intenção foi 

verificar o potencial de incluir diferentes segmentos, contribuindo para a redução ou reprodução 

de desigualdades em relação à representação. Nesse sentido, nos parece útil observar as 

especificidades, mas também conhecer semelhanças e diferenças entre conselhos de saneamento 

instituídos no âmbito dos municípios. 

Reconhece-se que os dados e análises aqui apresentadas constituem uma etapa inicial de 

investigações sobre o perfil dos conselhos municipais de saneamento básico e sobre o potencial 

de inclusão dessa instância. A análise dos dados descritivos precisa ser sucedida por sua 

associação a outras variáveis de interesse. Esse trabalho consistiu na análise dos dados obtidos 

através do questionário e avançou na análise da legislação municipal que os institucionalizou, 

abordando matérias como participação e representação.  

É possível perceber que muitos dos problemas de funcionamento apontados são os 

mesmos presentes em conselhos de diferentes temáticas existentes por todo o Brasil. Essas 

instâncias de representação frequentemente encontram problemas relacionados à sua 

composição, paridade e representação. 

Ao se analisar os conselhos municipais, tem-se um cenário desalentador, revelando o 

caráter marginal que os mesmos ocupam no poder municipal, das falhas na representação da 

sociedade civil, entre outras.  

A criação dos conselhos tampouco revelou rupturas radicais na forma conservadora e 

tradicional de governar e nem trouxe o exercício da plena gestão democrática, pois a maioria dos 

municípios não soube se adequar à normativa. Ainda que a sociedade civil tenha avançado na 

sua representação, seu universo continua reduzido de efetiva participação na condução da 

política de saneamento básico. 

O funcionamento dos conselhos depende de suas condições físicas, materiais e, 

principalmente, institucionais. A realidade, na maioria dos municípios pesquisados, mostra que 
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nem sempre os conselhos apresentam as condições mínimas de subsistir, espelhando um baixo 

grau de institucionalização e uma fraca representatividade da sociedade civil e a dependência 

excessiva do executivo municipal.  

Tais questões corroboram as tensões entre a dimensão formal legal e a atuação de fato 

dos conselhos. Ainda que a autonomia em relação ao Estado seja necessária para viabilizar o 

exercício do controle, a eficiência desses espaços democráticos depende, e muito, da atuação do 

Estado. Esta questão tem a ver com a autonomia necessária para que os conselhos possam 

efetivar o controle da sociedade sobre o governo e com o grau de abertura deste para uma prática 

efetivamente democrática. Sem esta permeabilidade nos municípios, fica difícil os conselhos 

constituírem-se como expressão da esfera pública e como canal de comunicação entre Estado e 

sociedade. 

A questão da autonomia remete, portanto, à dimensão da efetividade do poder de decisão. 

A perspectiva dos conselhos como espaços de poder implica alterações no desenho institucional 

e na estrutura do poder estatal. Constitui-se uma quebra de paradigma. Para que o conselho seja 

efetivamente um espaço de condução, de direcionamento e de controle social das ações do 

Estado, é necessário que o sistema público considere-os em sua agenda, que apresente uma 

efetiva disposição para partilhar o poder de decisão e o controle da implementação das políticas, 

que altere sua lógica de funcionamento e sua racionalidade, incorporando na formulação e gestão 

de políticas públicas as demandas sociais canalizadas a partir da participação de diversos atores 

da sociedade civil.  

Para implementar tais mudanças é necessário que se explicite um arranjo político que 

considere os conselhos como canais efetivos de participação, garantindo uma presença mais 

qualificada de organizações e secretarias comprometidas com a consolidação de mecanismos de 

participação e deliberação suficientemente adaptados e abertos para viabilizar uma comunicação 

efetiva entre Estado e sociedade.  

A participação ativa do cidadão no controle social pressupõe a transparência das ações 

governamentais. A transparência da gestão pública e das ações do governo depende do 

funcionamento dos conselhos, órgãos coletivos do poder público e da sociedade civil com o 

papel de participar da elaboração, execução e fiscalização das políticas públicas. Para que o 

controle social possa ser efetivamente exercido, é preciso, portanto, que os cidadãos tenham 

acesso às informações públicas. Quanto mais bem informado o cidadão, melhores condições ele 

tem de participar dos processos decisórios e de apontar falhas. Isso possibilita a eficiência da 

gestão pública e contribui para o combate à corrupção. 
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A partir de indicadores formais sobre a existência de conselhos, percebemos, 

inicialmente, que, se há formalmente a presença de esferas públicas dessa natureza, possui-se 

ainda poucos elementos para uma avaliação mais qualitativa de suas formas de funcionamento e 

graus de efetividade e de influência na gestão dessa política setorial. Ou seja, carece-se de 

elementos qualitativos e quantitativos que permitem o monitoramento dessas esferas, assim 

como problematizações e avaliações mais profundas que possam embasar mudanças de rumos 

e/ou aprimoramento da democracia.  

Além disso, muitos dos avanços e da ampliação dos debates sobre participação e controle 

social em saneamento básico têm ocorrido com base na construção da democracia representativa, 

considerando que, mesmo esse formato, ainda se encontra longe da maturação de suas 

possibilidades. 

A criação de conselhos ou de instâncias de controle social, por si só, não se configura em 

efetiva fiscalização de gastos públicos. A situação verificada é de que o governo federal transfere 

recursos aos municípios sem verificar se os conselhos locais possuem condições mínimas para 

fiscalizá-los, haja vista que não há estrutura de controle que possa fazer frente e verificar se a 

aplicação da totalidade dos recursos repassados está condizente com a destinação pré-

estabelecida. Sobre a atuação dos conselhos gestores na condição de representações 

fiscalizadoras da sociedade, a literatura demonstra que ainda há um longo caminho a ser 

percorrido para que tais instâncias se transformem em instrumentos efetivos do exercício do 

controle social.  

Dentre as razões de ineficácia dos conselhos, podem ser mencionados fatores como a 

falta de definição precisa das competências e atribuições dos conselhos; a ausência de 

instrumentos jurídicos legalmente definidos de apoio às suas decisões; falta de publicidade das 

informações necessárias para efetivar uma mobilização social para acompanhamento e 

participação dos conselhos e o reduzido nível de consciência política da grande massa da 

população em relação à importância e ao poder dos conselhos municipais para a conquista do 

bem-estar da sociedade com condições adequadas de saneamento básico.  

Para aprimorar a criação e o fortalecimento dos conselhos municipais de saneamento 

básico, é necessária a disposição do governo de conduzir a institucionalização desses espaços de 

democracia, com o regramento das condições de funcionamento e o aperfeiçoamento da 

legislação, com regras mais específicas para que não permaneçam espaços criados somente para 

atender à exigência normativa para o acesso aos recursos federais. Na pesquisa realizada 

verificou-se a lacuna legislativa referente à delimitação da competência dos conselhos. Uma 
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definição legal clara e específica nesse sentido poderia dar mais efetividade à atuação dos 

conselhos municipais de saneamento básico.  

O controle social sobre políticas públicas é um caminho que vem sendo trilhado com a 

ajuda dos Tribunais de Contas e do Ministério Público. A interação entre esses tipos de controle 

ainda é muito tênue. A aproximação entre esses diferentes atores em prol de maior transparência 

e acesso às informações ajuda na construção da cidadania. O diálogo e a construção de parcerias 

de controle da administração pública buscam, em última instância, fortalecer a democracia e a 

qualidade de vida de toda a população. 

Cabe aos Tribunais de Contas a fiscalização da correta aplicação de recursos públicos 

garantindo a eficiência, eficácia e efetividade na gestão pública. O controle social exercido pela 

participação social e o controle externo exercido pelos Tribunais de Contas passam a ser 

auxiliares e complementares entre si no efetivo controle às práticas contrárias ao interesse 

público. A existência de uma sinergia entre o controle externo exercido pelo Tribunal de Contas 

e o controle social pode tomar a ação dos controles da administração mais efetivos no combate 

às práticas contrárias ao interesse público, que favorecem a má gestão, a corrupção, a 

ineficiência e o desperdício do dinheiro público. Com esta nova visão, o cidadão é apoiado a dar 

sua colaboração na fiscalização do correto uso dos recursos públicos, como forma de exercer a 

cidadania e o controle social. Os Tribunais de Contas, ao fiscalizar o estrito cumprimento da 

legislação que regulamenta a atuação dos conselhos municipais de saneamento básico, fomenta o 

controle social, colocando os cidadãos, por serem os destinatários das políticas públicas, em 

espaços que podem acompanhar a aplicação desses recursos zelando pela destinação correta. 

Como citado, a atuação do Ministério Público também poderá ajudar na evolução dos 

conselhos municipais de saneamento básico. A Constituição Federal de 1988 define o papel do 

Ministério Público como órgão fiscalizador dos poderes constituídos, sendo uma instituição que 

intervém de forma autônoma nas demandas da sociedade civil. Cabe ao Ministério Público 

enfrentar o Poder Executivo que muitas vezes não cumpre o previsto na política de saneamento 

básico, e, também, cabe a ele a fiscalização da legalidade do seu funcionamento. No caso da 

implementação da política deliberada pelo conselho, prevista no orçamento e recusada pelo 

Poder Executivo, poderá agir cobrando o seu cumprimento. 

Se a função institucional do Ministério Público é zelar pelo efetivo respeito aos poderes 

públicos e dos serviços de relevância pública dos direitos assegurados na Constituição Federal, 

promovendo as medidas necessárias à sua garantia, resta evidente o papel do Ministério Público, 

condizente com o compromisso de defesa do regime democrático e dos interesses sociais e 
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individuais que poderá atuar para garantir o pleno exercício das funções concernentes aos 

conselhos municipais de saneamento básico. Desta forma, o Ministério Público poderá verificar 

a legalidade da composição e o funcionamento dos conselhos, assim como acompanhar a 

periodicidade das reuniões e a publicização de suas deliberações. Ademais, pode o Ministério 

Público auxiliar a identificação de quais as ações são prioritárias para a superação de problemas 

de saneamento. 

As informações sistematizadas no presente estudo permitem uma leitura inicial sobre 

como ainda é bastante tímida a existência dos conselhos municipais de saneamento básico, e, 

quando existem, são incapazes de abrigar reflexões, proposições e ações de participação e de 

controle social, considerando as dificuldades históricas para construção de uma instância de 

governança no direcionamento, acompanhamento e fiscalização da política pública de 

saneamento básico. O estudo não se encerra aqui, muito pelo contrário, esses espaços públicos de 

democracia são muito novos na concepção da administração pública, em razão disso, muito 

ainda poderá ser estudando para o seu aperfeiçoamento. 
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ANEXO I 

 

Questionário enviado para os municípios do estado do Rio Grande do Sul. 

 

 

1. O Município possui órgão colegiado (Conselho ou outro) para controle social dos serviços de 

saneamento básico, instituído por legislação específica? 

Resposta: 

(  )Sim   (  )Não  (  )Não aplicável  

2. Qual o órgão colegiado que realiza o controle social dos serviços de saneamento básico? 

Resposta:  

3. Qual o número da lei que conferiu a este órgão colegiado a atribuição de realizar o controle 

social dos serviços de saneamento básico?  

Resposta: 

4. O órgão colegiado possui participação de representantes de: 

(..)  Titulares dos serviços. Especifique: 

(..) Órgãos governamentais relacionados ao setor de saneamento básico. Especifique: 

(..) Prestadores de serviços públicos de saneamento básico. Especifique: 

(  ) Usuários de serviços de saneamento básico. Especifique: 

(..)Entidades técnicas, organizações da sociedade civil e de defesa do consumidor relacionadas 

ao setor de saneamento básico. Especifique: 

(..) Outros. Especifique: 

 


