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GESTÃO PÚBLICA ASSOCIADA: UM ESTUDO SOBRE O CONSÓRCIO 

PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO 

 

Resumo  

 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) estabeleceu como uma de 
suas metas o encerramento de todos os lixões existentes no país até 2014. Em 
2016, 75% dos municípios sergipanos ainda destinam os resíduos coletados em 
áreas ambientalmente inapropriadas. Entre diversos instrumentos propostos pela 
PNRS para a solução desse problema por parte dos municípios, especialmente os 
de pequeno e médio porte, apresenta-se a formação de consórcios intermunicipais 
para a gestão associada dos resíduos sólidos urbanos, dada a insuficiência de 
recursos humanos e financeiros para a cobertura de despesas, sobretudo com a 
destinação final, além da possibilidade de redução de custos com o aumento da 
escala administrada. O presente relatório técnico investigou como está estruturado o 
Consórcio Público do Agreste Central Sergipano, criado para gerenciar o setor em 
vinte municípios na região. Buscou-se apresentar o panorama regional do setor de 
resíduos sólidos e expor o balanço da gestão e da governança na autarquia 
intermunicipal, sob três dimensões: político-administrativa, financeiro- orçamentária e 
controle. Quanto à gestão, o consórcio apresenta-se com estrutura adequada à 
legislação vigente, porém ainda limitada quanto ao planejamento institucional e ao 
funcionamento de órgãos internos importantes como a Câmara de Regulação. A 
estrutura de governança mostrou-se insuficiente, carecendo de priorização, 
sobretudo quanto à institucionalização do controle social e da participação, através 
do funcionamento de órgãos como Ouvidoria, Controle Interno e adequações das 
ferramentas de transparência dos atos e acesso à informação. O relatório é 
finalizado com o destaque para a viabilidade da gestão consorciada dos resíduos 
sólidos na região e com uma proposta de ação voltada para a melhoria das 
estruturas de gestão e governança do Consórcio. 

 

Palavras-chave: gestão pública, consórcios intermunicipais, resíduos sólidos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ASSOCIATED PUBLIC MANAGEMENT: A STUDY ON PUBLIC CONSORTIUM OF 

AGRESTE CENTRAL SERGIPANO 

 

Abstract 

 

The Política Nacional de Resíduos Sólidos (National Policy of Solid Waste - 
PNRS) has established as one of its goals the ending of all dumping grounds all over 
the country until 2014. In 2016, 75% of the Sergipe‘s municipalities waste are 
intended to environmentally inappropriate areas. Among the various instruments 
proposed by PNRS to solve this issue by the municipalities, especially the ones that 
have small and medium-size, it shows the formation of consortiums for joint 
management of municipal solid waste, given the lack of human and finantial 
resources to the expense coverage, especially with the final destination, in addition to 
the cost reduction potential with increasing administered scale. This technical report 
investigated how is structured the Consórcio Público do Agreste Central Sergipano 
(Public Consortium of the Central Sergipean Agreste), created to manage the sector 
of twenty municipalities in the region. He attempted to present the regional‘s 
panorama of the solid waste sector and expose the balance of management and 
governance in the intermunicipal authority under three dimensions: political, 
administrative, budgetary and financial-control. As for management, the consortium 
presents with adequate structure to the current legislation, but still limited as to 
institutional planning and operation of important internal organs such as the Board of 
Adjustment. The governance structure was insufficient, lacking prioritization, 
especially regarding the institutionalization of social control and participation, through 
the operation of bodies such as the Ombudsman, Internal Control and adjustments of 
the tools of transparency of actions and access to information. The report ends with 
the emphasis on the viability of the consortium of solid waste management in the 
region and a proposal for action aimed at the improvement of the Consortium 
management and governance structures. 
 
 

Keywords: public management, consortiums, solid waste. 
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1 INTRODUÇÃO 

O estágio em que se encontra o meio ambiente mundial impõe aos atores a 

necessidade de preservação dos recursos naturais e a garantia do desenvolvimento 

socioeconômico equilibrado, com melhor qualidade de vida a toda população. 

Cidadãos, empresas, órgãos governamentais e não governamentais, são 

responsáveis por preservar o meio ambiente de forma a assegurar o bem coletivo 

que representa (STRAUCH, 2008). 

Há uma relação direta entre a saúde humana e os problemas ambientais 

(PEDROSA, 2014), englobando a poluição dos recursos naturais (solo, água e ar), 

inclusive pelos resíduos sólidos1.  

A Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB), realizada em 2008 pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apontou que em 73,3% dos 

municípios brasileiros os resíduos sólidos, nomenclatura tecnicamente adotada para 

o termo ―lixo‖, eram depositados em vazadouros a céu aberto, denominados ―lixões”2 

(50,8%) e em aterros controlados (22,5%), uma solução mais higiênica, no entanto 

não menos problemática.3 

Os dados mais recentes, referentes ao diagnóstico do manejo dos resíduos 

sólidos urbanos de 2014, disponíveis no Sistema Nacional de Informações sobre 

Saneamento (SNIS), apontam que dos 2.706 municípios que forneceram 

informações acerca do tipo de unidade de disposição final existente, 1.297 utilizam 

lixões (47,93%), 701 (25,91%) possuem aterros controlados e 708 (26,16%) aterros 

sanitários, o que totaliza 73,84% de municípios que dispõem os resíduos de forma 

inadequada (TCU, 2016). 

Essa destinação inadequada do lixo produz graves problemas, como a 

presença de catadores, inclusive crianças, sob condições precárias de trabalho e 

exposição a diversas formas de contaminação nos lixões; a penetração do chorume 

                                                
1
 Resíduo sólido: material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em 

sociedade, cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados 
sólido ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável 
o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d‘água, ou exijam para isso soluções técnica ou 
economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível (BRASIL, 2010). 
2
  Lixão: Forma inadequada de disposição final de resíduos e rejeitos, que consiste na descarga do material no 

solo sem qualquer técnica ou medida de controle. 
3
 Os aterros controlados são considerados uma forma inadequada porque impactos ambientais como 

contaminação da água, do ar e do solo não deixam de ocorrer, já que não são utilizados recursos de engenharia 
e saneamento que evitariam a contaminação do ambiente. Por sua vez, representa uma alternativa melhor do 
que os lixões, e se diferenciam destes por possuírem a cobertura diária dos resíduos com solo e o controle de 
entrada e saída de pessoas. (IDEC, 2005, p. 123) 
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(líquido altamente poluente oriundo da decomposição da matéria orgânica) no solo e 

em lençóis freáticos; e a poluição do ar, causada pelas constantes queimadas nas 

áreas depositárias; entre outras consequências. 

Cabe destacar que essa destinação final inadequada não representa a total 

ausência de investimentos com recursos financeiros através da execução de 

políticas públicas. De acordo com o Tribunal de Contas da União (TCU) 

aproximadamente 56% dos aterros sanitários financiados por meio de convênios 

assinados em 2000 e 2001 foram abandonados ou utilizados como vazadouros a 

céu aberto.  

As causas identificadas para o abandono ou transformação de aterros 

sanitários em lixões foram: baixa capacidade técnica e financeira dos municípios 

para manter os aterros sanitários em funcionamento e a insuficiência de capacitação 

e apoio técnico aos entes receptores dos recursos. 

Em meio a toda essa problemática, se deu a aprovação da Lei Federal nº 

12.305/2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), 

sancionada pela Presidência da República em 02 de agosto de 2010 e 

regulamentada pelo Decreto nº 7.404, de 23 de dezembro do mesmo ano. A PNRS 

estabeleceu o prazo para o encerramento de todos os lixões existentes no país até o 

mês de agosto de 2014. 

Na tentativa de dilatar o prazo para o cumprimento da PNRS, a Câmara dos 

Deputados inseriu na Medida Provisória nº 678, a redefinição dos prazos de 

encerramento dos lixões e elaboração dos planos municipais de resíduos sólidos. 

Em novembro de 2015, a Presidência da República vetou tais emendas, alegando 

que elas não possuíam relação com o teor original da proposta encaminhada ao 

parlamento, já que a MP 678 tratava da flexibilização de obras de segurança pública.  

No entanto, o Projeto de Lei nº 2.289/2015 aprovado no Senado Federal e 

atualmente em tramitação na Câmara dos Deputados, prevê as prorrogações nos 

mesmos termos da MP nº 678. Caso aprovado e sancionado pela Presidência da 

República, o PL nº 2.289/15 dará aos Art. 54 e 55 da PNRS nova redação.  

Os planos municipais de resíduos sólidos ficariam prorrogados para os anos 

de 2017, para os municípios com mais de 50 mil habitantes, e 2018, para os 

municípios com menos de 50 mil habitantes, enquanto os prazos limites para 

destinação final ambientalmente adequada dos rejeitos ficariam entre os anos de 

2018 a 2021, de acordo com o número de habitantes de cada município. 
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A erradicação dos lixões não é, entretanto, a única meta estabelecida pela 

PNRS. Compõem parte do rol de diretrizes do novo marco regulatório do setor ações 

como a elaboração de estudos para regionalização, implementação de planos 

estaduais de gestão integrada de resíduos sólidos, o apoio e incentivo a formação 

de consórcios públicos, a formulação de planos intermunicipais e/ou municipais de 

gestão integrada de resíduos sólidos e o estímulo para formação de cooperativas 

atuantes no setor de triagem e reciclagem. 

O estímulo à formação de consórcios intermunicipais esteve no cerne do 

processo de construção da Política Nacional de Resíduos Sólidos, dada a 

possibilidade de racionalização dos gastos com a execução de serviços de elevada 

demanda técnica e financeira, por meio do aumento na quantidade gerenciada e da 

repartição dos custos entre os municípios consorciados. 

A criação de consórcios voltados para a área de saneamento, especialmente 

para a gestão dos resíduos sólidos gerados em Sergipe, teve origem com a 

elaboração do Plano Estadual de Regionalização da Gestão dos Resíduos Sólidos, 

concluído em junho de 2010.  

O Plano de Regionalização, como ficou conhecido, foi um dos produtos do 

convênio entre o Ministério do Meio Ambiente (MMA) e a Secretaria de Estado do 

Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos de Sergipe (SEMARH). 

Os critérios utilizados para a formatação dos arranjos foram: 1) a quantidade 

de resíduos gerados; 2) o crescimento urbano e do contingente demográfico total; 3) 

as vias de acesso e as distâncias; 4) a escala de abrangência territorial; 5) a 

densidade demográfica municipal; 6) as experiências informais de parcerias 

intermunicipais e; 7) o interesse prévio por ações consorciadas. Com o intuito de 

considerar as demandas de cada localidade, também foram realizadas oficinas com 

a participação dos atores locais. 

Como resultado do Plano, foi proposta a formação de quatro consórcios 

intermunicipais nas regiões da Grande Aracaju (11 municípios), do Sul e Centro Sul 

(16 municípios), do Agreste Central (21 municípios) e do Baixo São Francisco (27 

municípios). 

A partir de então, a SEMARH passou a atuar na mobilização dos gestores 

locais. Em 04 de março de 2010 foi realizado o I Seminário Estadual de Resíduos 

Sólidos de Sergipe. O objetivo do evento foi discutir resultados parciais do Plano de 

Regionalização e apoiar a constituição dos consórcios públicos regionais para o 
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manejo dos resíduos sólidos. Participaram das discussões secretários de meio 

ambiente, prefeitos, promotores públicos e profissionais ligados à área. (SEMARH, 

2010) 

Com a identificação dos objetivos e interesses comuns e a demonstração da 

viabilidade técnica, etapas iniciais para formação de um consórcio público nos 

termos da Lei nº 11.107/2005, passou-se à formulação e ratificação pelo Poder 

Legislativo de cada município, do Protocolo de Intenções, documento inicial que 

deve conter informações como a finalidade e a área de atuação do Consórcio, a 

estrutura organizacional, a duração do mandato do representante legal, entre outras. 

Em Sergipe, nos últimos anos foram constituídos quatro consórcios públicos 

intermunicipais para gestão dos resíduos sólidos, o do Agreste Central (CPAC 

Sergipano), do Sul e Centro-Sul (Consensul), do Baixo São Francisco e da Grande 

Aracaju. 

Entretanto, pouco se sabe a respeito da organização desses consórcios. 

Suas estruturas de gestão e governança, as condições pactuadas entre os 

municípios e as obrigações de cada participante perante o consórcio ainda não 

foram objeto de estudo no meio acadêmico.  

O presente estudo está limitado ao CPAC Sergipano, dado o fato de ter sido o 

primeiro consórcio constituído para a gestão dos resíduos sólidos em Sergipe, além 

do seu destaque na estruturação e organização do setor, fortemente influenciada 

pela vocação para o empreendedorismo que marca a região Agreste do estado.  

1.1 Problemática 

Em Sergipe, a constituição dos consórcios públicos para gestão dos resíduos 

sólidos se deu principalmente em virtude de três fatos: a entrada em vigor da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, com o estabelecimento de prazos e a priorização de 

repasse de recursos da União para municípios consorciados; a indução dos 

governos federal e estadual, através da transferência de recursos via convênios e da 

elaboração de estudos de regionalização; e a forte atuação de órgãos fiscalizadores 

e de controle, a exemplo do Ministério Público, que moveu inúmeras ações civis 

públicas contra a existência de lixões, pedindo a condenação dos municípios e seus 

respectivos gestores. 

O contexto de implementação, por atores e estruturas locais, de uma política 

pública em nível nacional, a PNRS, através de consórcios públicos, organizações 
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administrativas criadas com o intuito de otimizar a gestão dos serviços de resíduos 

sólidos, adequando os municípios consorciados às exigências da política pública, 

traz a seguinte questão central para o presente trabalho: Como estão estruturadas 

a gestão e governança do CPAC Sergipano?   

1.2 Justificativa 

No presente estudo, a opção de determinar como objeto o setor de resíduos 

sólidos tem origem na precária situação da maioria dos municípios do Agreste 

Central Sergipano quanto à disposição final dos resíduos coletados, descumprindo a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

Diante desse quadro, torna-se relevante um estudo que apresente ao meio 

acadêmico e a sociedade o processo de formação e atuação de uma instância 

regional de prestação de serviços públicos de manejo e destinação final de resíduos 

sólidos, identificando suas estruturas de gestão e governança, bem como suas 

ações e respectivos impactos e, ainda, referenciando a eventual adoção desse 

instrumento para outras áreas de atuação como transporte intermunicipal, saúde, 

turismo, iluminação pública, entre outras. 

Para além da perspectiva técnico-acadêmica, o presente trabalho parte 

também da experiência profissional do autor, relacionada à participação na 

elaboração do Plano Estadual de Resíduos Sólidos de Sergipe e dos planos 

intermunicipais de resíduos sólidos do Agreste Central, Sul e Centro-Sul Sergipano e 

Baixo São Francisco. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Geral 

O objetivo central do presente estudo é realizar um diagnóstico da estrutura 

de gestão e governança do Consórcio Público do Agreste Central Sergipano (CPAC 

Sergipano). 

 

1.3.2 Específicos 

 

Constituem objetivos específicos: 

 Apresentar o panorama do setor de resíduos sólidos urbanos em 

Sergipe, com ênfase para a região do Agreste Central Sergipano; 
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 Caracterizar o processo de formação e atuação do CPAC Sergipano, 

por meio da análise de três dimensões da estrutura de gestão e 

governança (político-administrativa, financeiro-orçamentária e 

controle); 

 Propor ações que auxiliem a consolidação da gestão e da governança 

no CPAC. 

O presente relatório técnico está estruturado em 6 seções (incluindo a 

introdução, que contempla a situação problemática, justificativa e os objetivos geral 

e específicos). 

A seção 2 dedica-se ao referencial teórico e aborda a temática dos consórcios 

públicos no contexto do federalismo brasileiro. É apresentado o arcabouço legal que 

regulamenta esta modalidade de gestão associada de serviços públicos no país e 

também é feita uma breve discussão acerca da questão ambiental na atualidade. A 

fundamentação empírica também é trazida e discutida. 

Na seção 3, se apresenta a questão metodológica, onde se discute e justifica 

o delineamento da pesquisa, objetivos e técnicas empregadas. É discutida e 

justificada a escolha do método de abordagem de atores.  

A seção 4 traz os resultados, consolidados através de um diagnóstico 

organizacional. É feita a apresentação do estudo de caso, com o panorama do setor 

de resíduos sólidos urbanos e ênfase para a região do Agreste Central Sergipano. 

Também são apresentadas e discutidas as três dimensões referentes à gestão e 

governança do CPAC: político-administrativa, financeiro-orçamentária e controle. 

A seção 5 aborda o Plano de Ação, ferramenta proposta através dos 

resultados obtidos com o estudo cuja finalidade é subsidiar os gestores do órgão nos 

momentos de tomada de decisão referente às ações de estruturação da gestão e 

governança. 

Na seção 6 são apresentadas as considerações finais quanto à pesquisa, as 

expectativas e sugestões de aprofundamento de estudos acerca dos consórcios 

intermunicipais em Sergipe. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 A crise ambiental global, a política ambiental brasileira e a PNRS 

O crescimento do poder de compra e o aumento dos padrões de consumo têm 

feito a humanidade se deparar com uma crise socioambiental sem precedentes. 

Diversos estudiosos reconhecem esta crise e a tipificam sob várias acepções. 

Segundo Capra (1982, p.11): 

 

(...) a crise ecológica é uma crise complexa, multidimensional, cujas facetas 
afetam todos os aspectos da vida humana – a saúde e o modo de vida, a 
qualidade do meio ambiente e das relações sociais, da economia, 
tecnologia e política. 
 
 

Além de afetar a vida humana, para especialistas da área ambiental, a crise 

vivenciada nos dias atuais representa um reflexo do pensamento que coloca o 

homem como centro do universo, o antropocentrismo. De acordo com Comeliau e 

Sachs (1988), as ações de exploração dos recursos naturais são fortemente 

marcadas pela influência do pensamento antropocêntrico nas escolas econômicas, o 

que faz com que a Natureza seja encarada apenas como meio de produção, gerador 

de riqueza para o Homem. 

Contudo, essa crise ecológica não é peculiar aos tempos atuais. A existência 

de crises ambientais ao longo da história da humanidade é destacada por Soffiati 

(2011, p. 10), que aponta a ocorrência delas na China Antiga, na Ilha de Páscoa, 

nas civilizações maia, inca, grega, entre outras. Todas elas originadas por 

fenômenos de ordem climática ou geológica. O que, segundo o autor, representa a 

singularidade da atual crise ambiental é a combinação da ação antrópica com a 

extensão planetária. 

Para Lima (2002, p. 110), os efeitos dessa crise atingem de maneira distinta 

todos os continentes, sociedades e ecossistemas planetários, ressignificando 

fronteiras geográficas, políticas e sociais. 

Nos países do Terceiro Mundo a situação é especialmente grave do ponto de 

vista do resultado social. O mimetismo tecnológico e dos padrões de consumo, 

copiando os processos produtivos e as técnicas, assim como o modo de vida vigente 

no Primeiro Mundo, dirigem o crescimento econômico, isto é, o grosso da produção, 

para as classes médias e altas, desconsiderando as condições de vida dos "não 
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possuidores", ou seja, trabalhadores, integrantes ou alijados do mercado 

(MONTIBELLER FILHO, 1993, p. 132). 

No entanto, é possível que o cenário de crise induza a abertura de 

possibilidades para a humanidade. A reação aos efeitos negativos da ação antrópica 

pode ser visualizada em diversos instrumentos, tais como: políticas públicas, 

legislações, acordos internacionais entre outras medidas. 

No âmbito brasileiro, a questão ambiental passou a ser objeto de ações 

governamentais intensificadas a partir da década de 1970. Desde então, inúmeras 

leis, decretos, resoluções e até mesmo órgãos foram criados no intuito de garantir a 

devida atenção ao manejo e preservação dos recursos naturais nacionais. 

O primeiro instrumento governamental voltado, mesmo que indiretamente, 

para a questão ambiental no Brasil foi o Código Florestal Brasileiro, instituído pela 

Lei nº 4.771/65. Com a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, realizada em Estocolmo, em 1972, começa a surgir uma política 

ambiental voltada para a gestão do meio ambiente em sua interface com as 

atividades produtivas, em especial com a indústria (REIS; MOTA, 2014, p. 32). 

Em seguida, no ano de 1973, é criada a Secretaria Especial para o Meio 

ambiente (SEMA), com a missão de estabelecer uma relação entre desenvolvimento 

econômico e a preservação ambiental. Em 1975 surgem os decretos-lei nº 1.413 e 

76.389, voltados para o combate à poluição ambiental em geral e para o 

estabelecimento de ações de controle da poluição causada por atividades 

industriais, respectivamente (SOUZA, 2000, p. 276). 

No ano de 1979, foi publicado o Decreto 84.017/79, que aprovou o 

regulamento de Parques Nacionais, objetivando a criação e manutenção dos 

parques contra qualquer atuação que os desvirtue (WAINER, 1999, p. 70). A 

regulamentação ambiental brasileira carecia, entretanto, de uma norma abrangente 

que estabelecesse as dimensões para as ações do governo com relação ao meio 

ambiente.  

A matéria do meio ambiente propriamente dita, no entanto, só foi inserida no 

ordenamento jurídico brasileiro através da Lei nº 6.938/81, que estabeleceu a 

Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), dispondo sobre a criação de Estações 

Ecológicas, Áreas de Proteção Ambiental.  

Com a Lei nº 6.938/81, o licenciamento ambiental tornou-se um importante 

instrumento para o controle de atividades efetivas ou potencialmente poluidoras, e 
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basicamente uma atividade a ser exercida pelo Poder Público Estadual, segundo a 

legislação citada e conforme os ditames da Resolução CONAMA nº 237, de 18 de 

dezembro de 1997. As atividades cujos impactos são de dimensão local, devem ser 

licenciadas pelos órgãos municipais, nos termos do Art. 6º da resolução supracitada 

(REIS; MOTA, 2014, p. 33). 

A possibilidade de atuar processualmente, através da Ação Civil Pública, nos 

casos de lesão ou ameaça ao meio ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos de 

valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico surgiu em 1985, quando foi 

editada a Lei nº 7.347 (NEVES; LIRA, 2012, p. 1). 

Em 1988, com a Constituição Federal, o meio ambiente passa a contar com 

um capítulo específico na Carta Magna. No Art. 225 ficou estabelecido que: 

 

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao 
Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para às 
presentes e futuras gerações (BRASIL, 1988). 

 

O surgimento do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis (IBAMA) se deu através da Lei nº 7.735/89. O IBAMA foi criado 

a partir da junção de quatro órgãos federais: a Secretaria Especial de Meio Ambiente 

(SEMA); a Superintendência de Desenvolvimento da Pesca (SUDEPE); a 

Superintendência da Borracha (SUDHEVEA); e o Instituto Brasileiro do 

Desenvolvimento Florestal (IBDF) (REIS; MOTA, 2014, p. 33). 

O Ministério do Meio Ambiente (MMA) surgiu em 1992, através da Lei nº 

8.490. No mesmo ano, quando da realização da Conferência das Nações Unidas 

sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (ECO 92), as organizações não 

governamentais (ONGs) pactuaram a elaboração das Agendas 21 locais e regionais, 

num cenário de crescente preocupação com as questões ambientais (CUNHA; 

COELHO, 2003, p. 54). 

Em 1998, foi instituída a Lei nº 9.605, conhecida como Lei de Crimes 

Ambientais, definindo um critério geral para aplicação de norma penal e 

administrativa ambiental. Em 1999, foi editado o Decreto nº 3.179, que regulamenta 

as infrações ambientais administrativas. Nesse mesmo ano, foi formulada a Lei nº 

9.795/98 que dispõe sobre a Educação Ambiental (REIS; MOTA, 2014, p. 33). 
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Todo esse arcabouço legal tem possibilitado a estruturação de sistemas de 

planejamento, implementação e fiscalização de ações ambientais do poder público e 

privado no país, possibilitando que a sociedade e diversas organizações atuem em 

favor do cumprimento das determinações impostas pela legislação vigente.  

Especificamente quanto aos resíduos sólidos, no ano de 2010 foi sancionada 

a Lei nº 12.305/10, a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), instrumento 

legal que trouxe normas de logística reversa e responsabilidade compartilhada e 

definições especificas sobre destinação final e descarte adequado dos resíduos 

sólidos gerados/coletados no país. O subitem 2.2 a seguir apresenta o panorama do 

setor de resíduos sólidos no Brasil, destacando os efeitos oriundos da 

implementação da PNRS. 

2.2 O panorama do setor de resíduos sólidos no Brasil 

O artigo 3º da PNRS, nos incisos X e XI, apresenta duas definições iniciais 

importantes, a de gerenciamento de resíduos sólidos e a de gestão integrada de 

resíduos sólidos. De acordo com a Lei nº 12.305, elas representam, 

respectivamente: 

(...) X - gerenciamento de resíduos sólidos: conjunto de ações exercidas, 
direta ou indiretamente, nas etapas de coleta, transporte, transbordo, 
tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos 
sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos

4
, de acordo 

com plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos ou com plano 
de gerenciamento de resíduos sólidos, exigidos na forma desta Lei;  
XI - gestão integrada de resíduos sólidos: conjunto de ações voltadas para a 
busca de soluções para os resíduos sólidos, de forma a considerar as 
dimensões política, econômica, ambiental, cultural e social, com controle 
social e sob a premissa do desenvolvimento sustentável (...) 

 

 

Os resíduos sólidos, de acordo com o Art. 13 da PNRS, são classificados em 

duas categorias: quanto à origem e quanto à periculosidade. O Quadro 1 apresenta 

os tipos de resíduos sólidos quanto à origem e aos responsáveis pela coleta e 

destinação final. Através dele, verifica-se que a responsabilidade por diversas 

categorias é ônus dos geradores, no entanto são as prefeituras que na maioria dos 

municípios brasileiros assumem indevidamente tais atribuições. 

 

                                                
4
  Rejeitos: resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento e recuperação por 

processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não apresentem outra possibilidade que não a 
disposição final ambientalmente adequada. 
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Quadro 1 – Classificação dos resíduos sólidos quanto à origem e responsável pela 

coleta e destinação final 

Classificação Característica Responsável 

Resíduos sólidos 
urbanos (RSU) 

Composto pelos resíduos domiciliares (originários de 
atividades domésticas em residências urbanas) e de 
limpeza urbana (Originários da varrição, limpeza de 

logradouros e vias públicas) 

Município 

Resíduos de 
estabelecimentos 

comerciais e 
prestadores de serviços 

Gerados nessas atividades, excetuados os de limpeza 
urbana, saneamento, saúde, construção civil e 

transportes 
Gerador* 

Resíduos dos serviços 
públicos de 

saneamento básico 

Gerados nessas atividades, excetuados os resíduos 
sólidos urbanos Gerador 

Resíduos industriais 
Gerados nos processos produtivos e instalações 

industriais Gerador 

Resíduos de serviços 
de saúde 

Gerados nos serviços de saúde, conforme definido em 
regulamento ou em normas estabelecidas pelos órgãos 

do Sisnama e do SNVS; 
Gerador 

Resíduos da 
construção civil 

Gerados nas construções, reformas, reparos e 
demolições de obras de construção civil, incluídos os 

resultantes da preparação e escavação de terrenos para 
obras civis; 

Gerador* 

Resíduos 
agrossilvopastoris 

Gerados nas atividades agropecuárias e silviculturas, 
incluídos os relacionados a insumos utilizados nessas 

atividades; 
Gerador 

Resíduos de serviços 
de transportes 

Originários de portos, aeroportos, terminais 
alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de 

fronteira 
Gerador 

Resíduos de mineração 
Gerados na atividade de pesquisa, extração ou 

beneficiamento de minérios; Gerador 

*Os municípios são corresponsáveis por pequenas quantidades. A quantidade máxima de resíduo 

varia de acordo com a legislação local. 

Fonte: Adaptado da PNRS (2014). 

O Quadro 2 exibe a classificação dos resíduos sólidos quanto à 

periculosidade. Essa classificação é bem mais abrangente que a anterior e bastante 

aplicada na análise de riscos de empreendimentos como aterros sanitários e 

unidades de transporte e transbordo de resíduos sólidos. 
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Quadro 2 – Classificação dos resíduos sólidos quanto à periculosidade 

Classificação Característica 

Resíduos perigosos 

Resíduos que, em razão de suas características de inflamabilidade, 
corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade, 

carcinogenicidade, teratogenicidade e mutagenicidade, apresentam 
significativo risco à saúde pública ou à qualidade ambiental, de 

acordo com lei, regulamento ou norma técnica 

Resíduos não perigosos Resíduos não enquadrados na categoria de resíduos perigosos 

Fonte: Adaptado da PNRS (2014). 

Quanto ao ciclo dos resíduos sólidos, são categorizadas as seguintes etapas: 

geração, coleta, tratamento e disposição final. No Brasil, quanto à etapa da geração, 

segundo a Abrelpe (2014) são gerados em torno de 215 mil toneladas de resíduos 

sólidos urbanos por dia. De acordo com a pesquisa, cada habitante do país gera, em 

média, 1,062 kg de lixo por dia, conforme a Tabela 1. 

Tabela 1 – Quantidade de resíduos sólidos domiciliares e/ou públicos gerados no 
Brasil 

Regiões 
2014 

População estimada (hab.) RSU gerado (t/dia) Índice (Kg/hab./dia) 

Norte 15.765.103 15.413 0,893 

Nordeste 57.186.190 55.177 0,982 

Centro-Oeste 15.219.608 16.948 1,114 

Sudeste 85.115.623 105.431 1,239 

Sul 29.016.114 22.328 0,770 

BRASIL 202.799.518 215.297 1,062 

Fonte: Abrelpe (2014). 

Os dados expostos acima indicam que não há relação de dependência entre 

a quantidade de resíduos gerada e a população da região. A região Sul, por 

exemplo, embora possua mais habitantes que as regiões Centro-Oeste e Norte, 

apresenta o menor índice de geração per capita do país. Isso reflete a adoção de 

políticas públicas voltadas para a sensibilização da população e para a redução da 

geração na fonte. 

Ainda assim, nem todo resíduo gerado é coletado, seja por dificuldades do 

sistema de coleta ou pela disposição irregular em áreas clandestinas. A Tabela 2 

abaixo apresenta a estimativa dos resíduos sólidos urbanos coletados no Brasil, de 

acordo com a macrorregião. 
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Tabela 2 – Estimativa dos resíduos sólidos urbanos coletados no Brasil 

Regiões 
2014 

RSU Total Coletado (t/dia) RSU Total Coletado (%) 

Norte 12.458 6,4% 

Nordeste 43.330 22,2% 

Centro-Oeste 15.826 8,1% 

Sudeste 102.572 52,5% 

Sul 21.047 10,8% 

BRASIL 195.233 100,0% 

Fonte: Abrelpe (2014). 

 

Na distribuição relativa da quantidade de RSU coletada por macrorregião do 

país, percebe-se que a região Sudeste responde por 52,5%, mais da metade dos 

RSU coletados no Brasil, seguida do Nordeste, com 22,2%, do Sul, com 10,8%, do 

Centro Oeste, com 8,1% e do Norte, com 6,4%. 

A Tabela 3 traz a quantidade de RSU coletada diariamente por unidade da 

federação (UF) e por habitante ao dia. 

 
Tabela 3 – Quantidade de RSU coletada diariamente por unidade da federação 

Regiões 

 

Estados e Distrito 

Federal 

População 

2014 

RSU Coletado por 

Hab. (kg/hab./dia) 

RSU coletado 

(t/dia) 

Norte 

Acre 790.101 0,630 498 

Amapá 750.912 0,800 601 

Amazonas 3.873.743 0,936 3.625 

Pará 8.104.880 0,654 5.303 

Rondônia 1.748.531 0,633 1.106 

Roraima 496.936 0,670 333 

Tocantins 1.496.80 0,663 992 

Nordeste 

Alagoas 3.321.730 0,750 2.490 

Bahia 16.126.371 0,790 11.950 

Ceará 8.842.791 0,858 7.588 

Maranhão 6.850.884 0,625 4.284 

Paraíba 3.943.885 0,758 2,989 

Pernambuco 9.277.727 0,825 7.652 

Piauí 3.194.718 0,660 2.110 

Rio Grande do Norte 3.408.510 0,780 2.657 

Sergipe 2.219.574 0,725 1.610 
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Tabela 3 – Quantidade de RSU coletada diariamente por unidade da federação 
(continuação) 

Regiões 

 

Estados e Distrito 

Federal 

População 

2014 

RSU Coletado por 

Hab. (kg/hab./dia) 

RSU coletado 

(t/dia) 

Centro-Oeste 

Distrito Federal 2.852.372 1,551 4.423 

Goiás 6.523.222 0,962 6.278 

Mato Grosso 3.224.357 0,853 2.750 

Mato Grosso do Sul 2.619.657 0,907 2.375 

Sudeste 

Espírito Santo 3.885.049 0,777 3.019 

Minas Gerais 20.734.097 0,831 17.225 

Rio de Janeiro 16.461.173 1,307 21.518 

São Paulo 44.035.304 1,381 60.810 

Sul 

Paraná 11.081.692 0,746 8.262 

Rio Grande do Sul 11.207.274 0,725 8.123 

Santa Catarina 6.727.148 0,693 4.662 

BRASIL  202.799.518 0,963 195.233 

Fonte: Abrelpe (2014). 

 
 

O estado de São Paulo lidera o ranking de coleta diária por tonelada de RSU, 

alcançando cerca de 60 mil toneladas ao dia, enquanto o Distrito Federal apresenta 

a maior quantidade coletada por habitante, cerca de 1,5 Kg/hab./dia. Os estados do 

Maranhão e Roraima são os de menor quantidade coletada por habitante/dia e por 

tonelada/dia, respectivamente. 

Outro dado importante para o contexto do setor de RSU no Brasil é o 

referente à coleta seletiva. Segundo a Abrelpe (2015), 64,5% dos municípios 

brasileiros contam com programas nesta área. A região Sudeste lidera com 85% dos 

municípios, seguida das regiões Sul (84,7%), Norte (53,1%), Nordeste (42,8%) e 

Centro-Oeste (37,5%). Vale ressaltar que em muitos desses municípios os 

programas de coleta seletiva não abrangem a totalidade do território ou da 

população atendida pela coleta regular. 

Com relação à destinação, inicialmente é necessário apresentar os conceitos 

definidos na PNRS de destinação final ambientalmente adequada e disposição final 

ambientalmente adequada. De acordo com os incisos VII e VIII do Art. 3º da PNRS: 

 

(...) VII - destinação final ambientalmente adequada: destinação de resíduos 
que inclui a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o 
aproveitamento energético ou outras destinações admitidas pelos órgãos 
competentes do Sistema Nacional e Meio Ambiente (Sisnama), do Sistema 
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Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) e do Sistema Unificação de 
Atenção à Sanidade Agropecuária (Suasa), entre elas a disposição final, 
observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou 
riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais 
adversos;  
VIII - disposição final ambientalmente adequada: distribuição ordenada de 
rejeitos em aterros, observando normas operacionais específicas de modo a 
evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os 
impactos ambientais adversos (...) 

  

Mais recentemente, com os resultados apresentados no Panorama dos 

Resíduos Sólidos no Brasil (Abrelpe, 2014), o setor de resíduos sólidos demonstra 

alguns efeitos da entrada em vigor do marco regulatório a partir de 2010. A Tabela 4 

retrata o crescimento do número de municípios que passaram a dispor os RSU em 

aterros sanitários no período 2000 a 2014. 

Tabela 4 – Número de municípios de acordo com a disposição final dos RSU 

 

Destinação Final 2000 2008 2014 

Aterro Sanitário 810 1.540 2.236 

Aterro Controlado 1.074 1.274 1.775 

Lixão 3.763 2.810 1.559 

Fonte: PNSB (IBGE, 2002; 2010) e Abrelpe (2014). 
 

Mesmo diante de um cenário de redução de práticas irregulares, diversos 

problemas de saúde pública ainda persistem em decorrência da insuficiência dos 

sistemas de saneamento operacionalizados no Brasil.  

Exemplo disso tem sido o enfrentamento do país no combate a graves 

doenças oriundas da disseminação do mosquito Aedes aegypti, popularmente 

conhecido por ―mosquito da dengue‖. A Tabela 5 a seguir apresenta um balanço 

acerca da concentração de criadouros do mosquito de acordo com o tipo de 

armazenamento de água, segundo o Levantamento de Índice Rápido para Aedes 

aegypti (LIRAa). 

 

Tabela 5 – Concentração de criadouros do mosquito Aedes aegypti, segundo o LIRAa 

Região 

Percentual de Criadouros predominantes 

Armazenamento de 

água 
Depósito domiciliar Lixo 

Norte 33,3% 30,4% 36,3% 

Nordeste 82,5% 15,4% 2,1% 
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Tabela 5 – Concentração de criadouros do mosquito Aedes aegypti, segundo o LIRAa 
(continuação) 

Região 

Percentual de Criadouros predominantes 

Armazenamento de 

água 
Depósito domiciliar Lixo 

Centro-Oeste 32,5% 36,4% 31,1% 

Sudeste 30,9% 51,7% 17,4% 

Sul 17,8% 33,4% 48,8% 

Fonte: Dados extraídos do Portal da Saúde e SUS (TCU, 2015). 

 

A análise da Tabela 5 permite identificar que o lixo representa a categoria de 

disposição com maior incidência de achados de criadouros do mosquito Aedes 

aegypti nas regiões Norte e Sul, alcançando nesta última aproximadamente metade 

dos criadouros, que acumulam água geralmente em resíduos passíveis de 

reaproveitamento, como os materiais recicláveis e os rejeitos. 

Cumpre frisar que somente devem ser destinados ao aterro sanitário os 

materiais classificados como rejeitos. Entretanto, de acordo com os dados referentes 

à coleta seletiva de materiais recicláveis e ao reaproveitamento do material de 

origem orgânica (compostagem), é provável que muitos aterros sanitários no Brasil 

não estejam dispondo apenas rejeitos. Conforme a Tabela 6, os resíduos sólidos 

urbanos no Brasil, segundo o Ipea (2012), apresentam a seguinte composição 

gravimétrica5: 

 
Tabela 6 – Composição dos RSU coletados no Brasil, por gravimetria 

 

Materiais Participação na composição (%) 

Matéria orgânica 51,4% 51,4% 

Material 

reciclável 

Plástico 13,5% 

31,9% 

Papel, papelão e tetrapak 13,1% 

Plástico-filme 8,9% 

Metais 2,9% 

Vidro 2,4% 

 

                                                
5
 Composição gravimétrica, segundo a ABNT - NBR 10.007/2004: é a ―determinação dos 

constituintes e de suas respectivas percentagens em peso e volume, em uma amostra de resíduos 
sólidos, podendo ser físico, químico e biológico‖. 
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Tabela 6 – Composição dos RSU coletados no Brasil, por gravimetria (continuação) 
 

Materiais Participação na composição (%) 

 
Aço 2,3% 

 
Alumínio 0,6% 

Outros 16,7% 16,7% 

Total 100,0% 

Fonte: PNSB (IBGE, 2002; 2010a) e Abrelpe (2014). 
 
 

A Tabela 6 revela que no mínimo 83,3% dos materiais que compõem a massa 

total de resíduos sólidos no Brasil correspondem a materiais que poderiam receber 

destinação diversa daquela que deve ser dada somente aos rejeitos, ou seja, o 

aterro sanitário. 

Nesse sentido, torna-se fundamental para a universalização da destinação 

final ambientalmente adequada que os serviços de limpeza urbana, pública ou 

domiciliar, desenvolvam programas de estímulo à separação doméstica dos 

resíduos úmidos e secos, com o devido reaproveitamento. 

Da mesma maneira, é preciso que o setor produtivo e o comercial, em 

parceria com o poder público e os demais interessados pactuem e apliquem os 

acordos setoriais, instrumentos de regulamentação da logística reversa para 

determinados produtos. No Brasil, a PNRS obriga a estruturação e implementação 

de sistemas de logística reversa para os seguintes produtos:  

a) Resíduos e embalagens de agrotóxicos; 

b) Pilhas e baterias; 

c) Pneus; 

d)  Resíduos e embalagens de óleos lubrificantes; 

e)  Lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e de mercúrio e de luz mista; e 

f) Produtos eletroeletrônicos e seus componentes. 

Além da logística reversa, a formação de consórcios intermunicipais para 

gestão do setor também recebeu o estímulo da PNRS. Essas unidades de gestão 

são apresentadas no subitem seguinte. 
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2.3 Os consórcios públicos e os serviços de gestão, manejo e destinação de 

resíduos sólidos 

Os consórcios públicos são instrumentos de gestão contidos em inúmeras 

políticas públicas, inclusive as de cunho ambiental e urbano. Num quadro como o do 

federalismo brasileiro, municípios consorciados possuem prioridades em muitos 

pleitos. Para isso, faz-se necessário abordar os conceitos de federação e consórcio 

público. 

Para Abrúcio e Franzese (2013, p. 1), a federação representa uma forma de 

organização político-territorial baseada no compartilhamento tanto da legitimidade 

como das decisões coletivas entre mais de um nível de governo. 

O Estado federal deriva da formação de uma nação em que a soberania é 

compartilhada entre o governo central e os subnacionais. A ideia central está na 

busca da compatibilização do autogoverno com a interdependência, por via 

primordialmente de um contrato (ou pacto) consubstanciado na Constituição, mas 

também por outros mecanismos institucionais (ABRÚCIO; SANO, 2013, p. 14). 

Na América Latina e também no Brasil, o que motivou a federalização não foi 

necessariamente a busca de fortalecimento e autonomia, mas sim da eficiência do 

Estado. Nas palavras de Affonso (2000, p. 131), não houve uma direção à 

federalização no sentido de priorizar a autonomia dos governos subnacionais, mas 

sim uma busca por fortalecer a atuação do Estado unitário na intenção de torná-lo 

―mais eficiente‖.  

Essa tendência teve reflexos com a Constituição de 1988, na qual os 

municípios passaram a ser classificados como entes federativos e, embora dotados 

de capacidade jurídica e tributária limitadas, mantiveram forte dependência por 

repasses de recursos estaduais e federais.  

Em que pese a permanência de forte vinculação, as conquistas simbolizaram 

avanços importantes no âmbito da descentralização. Para Martins et al. (2010, p. 

566), a partir de 1989, os municípios tiveram sua capacidade tributária e fontes de 

financiamento ampliadas. A nova Constituição também redefiniu e expandiu as 

atribuições dos municípios e sua autonomia no quadro federativo brasileiro. 

Nessa expansão de responsabilidades com a Carta Magna de 1988, o 

federalismo ganhou novo desenho e o resultado levou a uma expectativa de 

entusiasmo e otimismo quanto ao futuro do país e ao equilíbrio do poder político e 

tributário dos entes federados (SOUZA, 2003, p. 143). 
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As conquistas dos municípios no pós-1988 não representaram, entretanto, a 

solução dos problemas locais enfrentados no Brasil. Abrúcio (2005, p. 48) aponta 

algumas questões que colocam obstáculos ao bom desempenho dos municípios no 

país: desigualdades econômicas e administrativas; discurso do ―municipalismo 

autárquico‖; e padrão de relações intergovernamentais. 

As desigualdades econômicas das regiões brasileiras são destacadas 

também por Affonso (2000, p. 131-132) quando da análise das características da 

federação brasileira. Para o autor: 

 
No Brasil, a primeira e mais distintiva característica da sua federação é a 
sua acentuada disparidade socioeconômica entre as unidades federadas. 
As federações possuem como marca a diversidade. No caso do Brasil, 
entretanto, essa diversidade traz a marca da heterogeneidade 
socioeconômica, a qual constitui um dos obstáculos fundamentais ao 
desenvolvimento (AFFONSO, 2000, p. 131-132). 

 

A segunda questão, sobre o discurso do ―municipalismo autárquico‖, Abrúcio 

(2005) classifica-o como um fenômeno caracterizado pela ―prefeiturização‖, que 

coloca os prefeitos na condição de atores do jogo local e intergovernamental, muitas 

vezes sem visão estratégica, diante da atuação apenas nos seus municípios, 

isoladamente. 

Esse individualismo local excessivo pode tornar-se destrutivo a partir do 

momento que governos locais, além de não atuarem de modo integrado, passam a 

competir entre eles. Nas palavras de Rolnik e Somekh (2004, p. 86), esse viés 

destrutivo representa uma entre tantas consequências da competição entre cidades. 

A superação dessa questão pode dar-se com a construção de redes cooperativas, 

dada a coexistência de características múltiplas. Para as autoras,  

a idéia da cooperação pode ser aliada à complementaridade proporcionada 
por uma divisão do trabalho, que reforça a multiplicidade de identidades 
sublocais, tendo como elemento-chave o fortalecimento da instância 
regional. A construção de sistema cooperativo de relações supralocais pode 
ser outra forma, menos perversa e destrutiva, de inserção global (ROLNIK; 
SOMEKH, 2004, p. 86). 
 
 

Segundo Souza (2005, p. 118-119), a pouca coordenação e cooperação 

intergovernamentais contribuem para coibir a criação de canais de negociação que 

diminuam a competição entre os entes federados. Ela sustenta, ao analisar os 

problemas reais que atingem o federalismo brasileiro, que: 
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A solução para os principais problemas que afetam o federalismo brasileiro 
depende menos de como o federalismo está hoje desenhado na 
Constituição e das instituições que o modelam do que: (a) do 
encaminhamento de conflitos políticos mais amplos, em que o das 
desigualdades regionais inscreve-se, e (b) da redefinição de prioridades 
governamentais – tema, portanto, do território das políticas públicas e não 
da Constituição (SOUZA, 2005, p. 118-119). 

 

Diante do exposto, percebe-se que redes cooperativas podem auxiliar a 

resolução dos problemas existentes principalmente nas esferas locais de governo. 

Ao longo dos anos, como mecanismo de enfrentamento ao isolamento territorial e à 

carência de recursos, os municípios passaram a dispor da lógica do associativismo 

territorial, consolidada com o surgimento de associações de municípios, federações, 

confederações e dos consórcios intermunicipais.  

A diminuição de custos através da economia de escala, o maior 

empoderamento dos atores locais e a priorização de recursos podem ser fatores 

considerados indutores do associativismo por meio dos consórcios públicos. A Lei nº 

11.107/2005 normatizou a criação e o funcionamento dos consórcios.  

As etapas para formação, as atividades, os tipos de prestação dos serviços e 

as formas de obtenção de receita foram estabelecidos pela referida norma. O 

Quadro 3 apresenta as etapas para constituição de um consórcio público. 

 
Quadro 3 – Etapas para formação de Consórcios de acordo com Lei nº 11.107/2005 

Etapas Descrição 

Identificação de 

objetivos e 

interesses comuns 

Etapa constituída principalmente pela sistematização das informações colhidas 

durante os debates realizados no âmbito dos fóruns dos Prefeitos e Prefeitas 

(as associações e fóruns dos municípios) e das entidades que congregam os 

gestores das políticas públicas (associação dos dirigentes municipais da 

política pública de educação, de saúde, de saneamento básico, de habitação, 

de segurança pública, de transportes coletivos etc.), sobre os problemas 

comuns aos Municípios. 

Elaboração de 

estudos de 

viabilidade técnica 

Instrumento pelo qual os Prefeitos e Prefeitas deverão ter esclarecidas todas 

as suas dúvidas sobre a viabilidade da organização e da constituição do 

Consórcio Público. É nesta etapa que todos os questionamentos devem ser 

dissipados, resolvidos e esclarecidos. 

Protocolo de 

Intenções 

É o documento inicial e definirá a finalidade e a área de atuação do Consórcio, 

a estrutura organizacional, a duração do mandato do representante legal - o 

Chefe do Poder Executivo, no caso dos municípios, um dos prefeitos dos 

municípios consorciados, e o número de votos que cada ente consorciado 

possuirá na Assembleia Geral. A gestão associada pode ser para o 

planejamento, regulação, fiscalização e para a prestação de serviços públicos 

de RSU. 
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Quadro 3 – Etapas para formação de Consórcios de acordo com Lei nº 11.107/2005 

(continuação) 

Etapas Descrição 

Protocolo de 

Intenções 

(continuação) 

O Consórcio pode assumir, de acordo com o estabelecido no Protocolo de 

Intenções, todas as fases de prestação do serviço ou apenas uma parte, 

podendo prestar os serviços diretamente ou delegar. Os critérios de cálculo de 

cobrança pelos serviços prestados devem estar descritos no Protocolo. Por 

sua natureza voluntária, nem sempre os Entes que assinaram o Protocolo de 

Intenções ratificarão o mesmo e se tornarão consorciados. 

Ratificação do 

Protocolo de 

Intenções 

É efetuado por meio de lei, nas respectivas Casas Legislativas de cada ente 

federativo. Pode-se prever mediante cláusula no Protocolo de Intenções a 

quantidade mínima de ratificações para a constituição do Consórcio. O 

Protocolo passa a ser designado Contrato de Consórcio Público, e os Entes 

Federativos que o ratificaram passam a ser chamados de consorciados.  

Convocação da 

Assembleia Geral 

Declara a constituição do Consórcio, com a verificação das etapas anteriores, 

e é definido o Estatuto do Consórcio Público. É pela Assembleia Geral que são 

tomadas ou anunciadas as decisões ou aprovações de alteração, inclusão ou 

retirada de entes consorciados.  

Fonte: Adaptado de Silva (2015) e Batista (2011). 

 

O Decreto nº 6.107/2007, de 17 de janeiro de 2007, regulamentou a Lei nº 

11.107/2005 e estabeleceu os procedimentos para o ingresso de novos municípios 

após a implementação do Consórcio, bem como a saída de algum membro. O 

decreto regulamentador também estabeleceu os tipos de prestação de serviços 

públicos por parte dos Consórcios Públicos no Brasil, conforme o Quadro 4 a seguir.  

 

Quadro 4 – Tipos de prestação de serviços públicos pelos Consórcios Públicos 

Tipo Contrato 

Terceirizado 
Contrato de operação, exclusivo de prestação mediante licitação 

pública 

Concessão comum ou Parceria 

Público-Privada (PPP) 
Contrato de Concessão Comum (Lei nº 8.987/95) ou Contrato de 

PPP (Lei nº 11.079/2004) 

Órgão ou empresa estadual Contrato de Programa 

Próprio consórcio 
Cada município pactua um contrato de programa com o 

Consórcio 

Fonte: Adaptado de Silva (2015). 
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Todos esses mecanismos de atuação de um consórcio público significam uma 

grande transformação na relação política entre os municípios de uma dada região e 

dessa região com o governo estadual e o federal.  

O funcionamento de qualquer organização, seja da esfera pública ou privada, 

requer a existência de receitas suficientes para a cobertura das despesas. O Quadro 

5 a seguir exibe as formas de obtenção de receitas pelos consórcios públicos. 

Quadro 5 – Formas de obtenção de receitas pelos Consórcios Públicos 

Forma de obtenção Tipo Definição 

Na realização da 

prestação de serviço 

Contrato de 

Programa 

Contrato realizado por cada membro consorciado 

quando o próprio Consórcio presta os serviços aos 

entes consorciados. Os recursos são transferidos 

pelos entes consorciados, que são os contratantes e o 

Consórcio, é o contratado. Nesse caso, o Consórcio 

não poderá regular e fiscalizar os serviços que ele 

próprio presta. 

Contrato de 

operação pela 

prestação de serviço 

Contrato realizado com entes da Federação não 

consorciados; o contrato será regido pela Lei de 

Licitações se o ente contratante integrar a 

Administração Pública. 

Cobrança e 

arrecadação de 

tarifas ou outros 

preços públicos 

Referente à prestação de serviços ou uso e/ou 

outorga de uso de bens públicos. Os entes 

consorciados precisam autorizar a cobrança. 

Convênios ou 

contrato de repasse 

ou transferência 

fundo a fundo 

Transferências de recursos realizadas por entes da 

Federação não consorciados. Os contratos de repasse 

precisam de uma instituição financeira para 

intermediar os recursos advindos de Fundos e 

programas governamentais. 

Independentemente 

da prestação de 

serviços 

Contrato de rateio 

Forma obrigatória de transferência de recursos do 

orçamento de cada ente consorciado ao Consórcio 

para a manutenção da infraestrutura do Consórcio. Os 

recursos não podem ser usados para despesas 

genéricas. O Consórcio deverá prestar contas de 

como os recursos foram aplicados para que as 

informações constem no orçamento de cada ente 

consorciado. 

Fonte: Silva (2015). 

 

Essa nova dinâmica política e financeira é destacada por Martins et al. (2010, 

p. 252). Ao analisar a trajetória do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, o autor 
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afirma que, além de mostrarem-se uma alternativa viável para execução das tarefas 

que extrapolam a competência municipal, os consórcios caracterizam-se como um 

desafio de transformar o modo tradicional de fazer política no nível local, bem como 

na interlocução responsável com as demais esferas de governo e agentes sociais. 

Para o autor: 
 
 

 

A articulação intermunicipal e a criação de uma nova arquitetura 
institucional — consórcio, câmara, agência — redundaram também no 
fortalecimento político dos municípios envolvidos. Mais fortes, eles 
passaram a negociar melhor com o estado e o governo federal, em favor 
das aspirações e interesses da região (...) (MARTINS et al., 2010, p. 582). 

 
 

 

 

No entanto, os consórcios públicos não representam instrumentos tão 

inovadores de gestão. Segundo Linhares et al. (2012, p. 40-41), desde a década de 

1960 há indícios de sua formação. De acordo com o autor: 

(...) a busca pela construção de arranjos cooperativos entre municípios é 
bastante anterior a este momento. Já na década de 1960, com a criação do 
Consórcio de Promoção Social da Região de Bauru (SP) e, na década 
seguinte, do Consórcio do Vale do Paraíba (SP), observa-se um esforço de 
articulação entre administrações públicas, mormente em nível local. 
Contudo, percebe-se que estas primeiras experiências possuíam um caráter 
menos orientado à prestação de serviços públicos específicos, buscando 
especialmente a integração e o desenvolvimento regionais. Em alguma 
medida, pode-se dizer que a experiência do Consórcio Intermunicipal 
Grande ABC (SP), de 1990, certamente o mais documentado, é um herdeiro 
do modelo adotado naquelas primeiras iniciativas associativas. Os 
elementos inovadores da experiência do ABC estão ligados, por um lado, à 
abrangência de sua atuação – que abarcou também políticas sociais, 
infraestrutura e desenvolvimento local e regional –, e, por outro lado, à 
incorporação de novos atores, como o governo estadual e setores 
organizados da sociedade civil (LINHARES et al., 2012, p. 40-41). 

 
Não obstante todo o potencial agregador e de empoderamento regional, o 

ingresso a um consórcio acarreta obrigações para os municípios participantes. 

Quanto aos aspectos relacionados às razões pelas quais parte dos gestores 

municipais descumpre as condições pactuadas com os consórcios, Teixeira (2007) 

apontou como uma delas a ausência em Lei de punições para os municípios que 

não cumprem com suas obrigações para com o consórcio, o que pode, muitas 

vezes, comprometer a viabilidade da parceria.  

Além disso, não havia incentivos monetários para a formação e manutenção 

dos consórcios, mesmo diante da necessidade de assegurar que os ganhos dessas 

parcerias sejam suficientemente elevados de forma a atrair os municípios.  
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A criação de mecanismo de punição desvinculada de incentivos monetários 

pode levar a situações em que essas parcerias não sejam formadas. Merece 

destaque o fato de tanto a Lei nº 11.107/2005 quanto o Decreto nº 6.107/2007 

facultarem aos contratos de rateio ou de programa as penalidades em casos de 

descumprimento da obrigação de repassar os recursos aos consórcios. 

Niero (2011 apud PEREIRA, 2014) estudou a influência dos fatores exógenos 

atrelados às características econômicas, fiscais, demográficas, sociais e geográficas 

das comunidades locais na propensão a cooperar por parte dos governos 

municipais.  

O estudo, restrito ao estado de São Paulo, demonstrou que os benefícios 

potenciais advindos dos acordos de cooperação intermunicipais dependem da 

superação de barreiras à sua implementação, associadas à conciliação de 

interesses de diversos agentes, questões pessoais, políticas e contextuais.  

Para Spink (2012, p. 23-24), a importância da presença dos consórcios é 

relevante em virtude de pelo menos três aspectos: 1) o processo de consolidação 

dos consórcios aconteceu sem nenhuma legislação específica, haja vista as 

primeiras experiências em Santa Catarina, nas décadas de 1960 e 1970, a 

expansão na década de 1980 e a continuidade até 2005, quando da sanção da Lei 

nº 11.107/05, que normatizou a formação e a contratação de consórcios públicos; 2) 

a existência de diferentes tipos de consórcios para tópicos diferentes, em mesmas 

regiões, que já possuem pouco êxito em cooperação intergovernamental; e 3) as 

diferentes formas de atuações das organizações, que atuam seja como ―agências 

especializadas monotemáticas‖ ou como associações, chegando até mesmo a 

fóruns com múltiplos níveis de governo, não obstante todas denominadas consórcio.  

De acordo com Pereira (2014, p. 9), atualmente no Brasil o maior número de 

consórcios públicos intermunicipais concentra-se na área de saúde, representando 

40,63%, seguido da área de meio ambiente (12,50%), turismo (8,10%), saneamento 

básico (7,57%) e desenvolvimento urbano (7,14%).  

Os demais, como educação, desenvolvimento social, emprego e trabalho, 

cultura, habitação e transporte representam, juntos, 24,06% do total de consórcios 

públicos no país.  No subitem a seguir, será abordado o consorciamento de 

municípios para o setor de resíduos sólidos. 
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2.3.1 A gestão consorciada para os serviços de resíduos sólidos 

O setor de resíduos sólidos urbanos, especialmente da disposição final deles, 

exemplifica como a gestão associada pode representar uma solução vantajosa para 

os poderes públicos locais. Segundo o Tribunal de Contas da União (TCU), no 

Relatório de Auditoria Operacional de monitoramento do Programa Resíduos Sólidos 

Urbanos, os custos para implantar e operar aterros sanitários são inversamente 

proporcionais ao número de habitantes a serem beneficiados (TCU, 2011). 

O custo de implantação inicial por habitante beneficiário para uma população 

de 20 mil habitantes corresponde a R$ 29,96/hab., para 40 mil habitantes 

corresponde a R$ 20,87/hab. e para 110 mil, R$ 11,16/hab., ou seja, o ganho de 

escala é significativo. (TCU, 2011). A Tabela 7 apresenta o levantamento do custo 

de implantação inicial, realizado pelo TCU no ano de 2011.  

 

Tabela 7 – Custos de implantação de aterros sanitários por tonelada de resíduo 

disposto e por habitante 

População Custo de Implantação (R$/t) Custo de Implantação (R$/hab.) 

20 mil habitantes R$ 126,28/t R$ 29,96/hab. 

40 mil habitantes R$ 80,54/t R$ 20,87/hab. 

110 mil habitantes R$ 38,21/t R$ 11,16/hab. 

Fonte: TCU (2011) 
 
 

Também em relação ao custeio das operações de um aterro sanitário, ainda 

de acordo com o TCU, observa-se na Tabela 8 a seguir o quanto é alto o custo para 

municípios de pequeno porte. Os custos de operação de um aterro sanitário que 

atenda uma população de 110 mil habitantes podem chegar a representar apenas 

2,8% dos custos inerentes a um aterro para uma população de 2.500 habitantes. 

 
Tabela 8 – Custos de operação de aterros sanitários por tonelada de resíduo disposto 

População Custo de Operação (R$/t) 

2.500 habitantes R$ 1.005,76/t 

5.000 habitantes R$ 508,46/t 

110.000 habitantes R$ 28,99/t 

Fonte: TCU (2011) 
 

 

Num contexto como o brasileiro, onde aproximadamente 81% dos municípios 

possuem menos de 30 mil habitantes (Quadro 6), a busca por soluções 



42 

 

compartilhadas para problemas considerados comuns é uma alternativa concreta às 

carências de recursos financeiros e técnicos, consideradas os maiores obstáculos à 

eficiência dos serviços públicos relacionados à disposição final dos resíduos sólidos 

urbanos (IBAM, 2014, p. 20). 
 

 

 

Quadro 6 – Porte populacional dos municípios brasileiros 

Nº de municípios Nº de habitantes Percentual 

4.497 Menos de 30 mil habitantes 81% 

785 30.000 a 100.000 habitantes 14% 

283 Mais de 100.000 habitantes 5% 

Fonte: IBAM (2014) 

Diante do exposto, é possível apontar a viabilidade técnico-operacional e 

financeira dos consórcios enquanto instrumento de execução de ações de manejo e 

destinação final dos resíduos sólidos gerados principalmente nos municípios menos 

populosos do país.  

Contudo, as estruturas referenciais de gestão e governança desses consórcios 

necessitam estar definidas, sobretudo diante da diversidade de atores e realidades 

locais envolvidos. O subitem seguinte apresenta a referência dessas estruturas para 

as organizações públicas. 

2.4 Gestão e governança no setor público: conceitos, estruturas e 

perspectivas 
 
 

 

De acordo com o Referencial Básico de Governança, publicado pelo Tribunal 

de Contas da União (TCU, 2014), a gestão compreende os processos 

organizacionais de planejamento, execução, controle e ação, ou seja, o manejo dos 

recursos e poderes colocados à disposição de órgãos e entidades para a 

consecução de seus objetivos. 

Já a governança baseia-se num modo de governar com participação pública 

organizada. A governança ganhou várias acepções ao longo dos tempos. Segundo 

Dallabrida (2007, p. 44) ela representa: 

Um conjunto de ações que expressam a capacidade de uma sociedade 
organizada territorialmente gerir os assuntos públicos a partir de um 
conjunto de atores sociais como fonte sinergizadora do processo de gestão 
do desenvolvimento territorial. (DALLABRIDA, 2007, p. 44) 
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Essa capacidade, no entanto, não foi adquirida casualmente. Ela surgiu no 

contexto da crise fiscal dos anos 1980, o qual exigiu do Estado um novo arranjo 

econômico e político internacional, visando tornar-se mais eficiente.  

Contudo, não somente a busca pela eficiência pode ser considerada a razão 

para a adoção de práticas de governança pelo Estado. Segundo Frey (2004, p.122), 

pode-se distinguir as concepções de governança em: a) a que enfatiza como 

objetivos principais o aumento da eficiência e da efetividade; b) a que cria condições 

de governabilidade e garantia do funcionamento do livre jogo das forças de 

mercado; e c) a de caráter emancipatório, que salienta a importância da governança 

enquanto novo experimento de prática democrática. 

Esse contexto viabilizou a discussão da governança na esfera pública e 

possibilitou o estabelecimento dos três princípios básicos que norteiam as boas 

práticas de governança nas organizações públicas: a transparência, a integridade e 

a accountabilty ou prestação de contas diante da atribuição de uma 

responsabilidade (IFAC, 2001).  

O Quadro 7 apresenta os princípios de governança apontados pelo Public 

Sector Committee (PSC) / International Federation of Accountants (IFAC). 

Quadro 7 – Princípios de governança 

 
Perspectiva 

 
Objetos de análise 

Accountability 

É o processo pelo qual as entidades e agentes do setor público respondem pelas 

decisões e ações adotadas, submetendo-se ao controle externo. Na prática, a 

accountability é a obrigação de responder por uma responsabilidade conferida. 

Integridade 

Baseada em honestidade, objetividade, altos padrões de decência e probidade 

na administração dos recursos públicos e na gestão das entidades. É 

dependente da eficácia do sistema de controle das entidades e dos padrões 

pessoais e profissionais dos agentes públicos. Reflete-se tanto nos processos 

decisórios quanto na qualidade dos relatórios financeiros e de desempenho 

elaborados pelas entidades públicas. 

Transparência 

É necessária para garantir que os stakeholders possam confiar nos processos 

decisórios e ações das entidades do setor público, na gestão das atividades e 

nos servidores dessas entidades. As informações reportadas aos stakeholders 

devem ser completas, precisas e claras. Além disso, elas devem ser divulgadas 

de forma efetiva e oportuna, e submetidas a um exame externo quando 

necessário. 

Fonte: IFAC, 2001 
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A governança representa os mecanismos de avaliação, direção e 

monitoramento; e às interações entre estruturas, processos e tradições, as quais 

determinam como cidadãos e outras partes interessadas são ouvidos, como as 

decisões são tomadas e como o poder e as responsabilidades são exercidos. (TCU, 

2014).  O Quadro 8 abaixo resume as perspectivas, conceitos e objetos de análise 

da governança no setor público. 

 
Quadro 8 – Perspectivas de observação da governança no setor público 

Perspectiva Conceito Objetos de análise 

Sociedade e Estado 

Vertente política da 
governança pública, 

focada no 
desenvolvimento 

nacional, nas relações 
econômico-sociais, nas 
estruturas que garantam 

a governabilidade. 

(a) as estruturas democráticas; 
(b) os processos pelos quais os governos são 

selecionados, monitorados e substituídos; 
(c) a organização do Estado e a divisão de poder 

e de autoridade entre as instituições; 
(d) o comportamento ético dos governantes 

[representantes eleitos]; 
(e) os instrumentos institucionais de controle (ex.: 

sistema de pesos e de contrapesos, controle 
social, órgãos de governança); e 

(f) o respeito dos cidadãos às instituições que 
governam a economia e o Estado. 

Entes federados, 
esferas de poder e 
políticas públicas 

Vertente corporativa da 
governança no setor 
público, com foco nas 

organizações, na 
manutenção de 
propósitos e na 

otimização dos resultados 
ofertados por elas aos 

cidadãos e aos usuários 
dos serviços. 

(a) a integridade, os valores éticos; 
(b) a abertura e o engajamento das partes 

interessadas; 
(c) a definição de resultados e de benefícios 

sustentáveis em termos econômicos, sociais e 
ambientais; 

(d) a definição de intervenções necessárias para 
potencializar e otimizar resultados e benefícios; 

(e) o desenvolvimento das capacidades (das 
organizações, da liderança e dos indivíduos) 

necessárias àquele fim; 
(f) a gestão de riscos e de desempenho 

(sustentado por controles internos e instrumentos 
robustos de gestão das finanças públicas); e 

(g) a transparência e a accountability (possível 
por meio da implementação de boas práticas, 
como as relacionadas à prestação de contas e 

responsabilização). 

Atividades 
intraorganizacionais 

Sistema pelo qual os 
recursos de uma 

organização são dirigidos, 
controlados e avaliados. 

São analisados os 
processos decisórios, as 
estruturas específicas de 
governança e as relações 

intraorganizacionais 

a) Os processos decisórios; 
b) As estruturas específicas de governança; e 

c) As relações intraorganizacionais. 

Fonte: Organizado pelo autor. Adaptado de Referencial Básico de Governança (TCU, 2014) 
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A gestão e a governança públicas também sãos caracterizadas de acordo 

com suas estruturas. As estruturas que envolvem a governança e a gestão nas 

organizações públicas podem ser resumidas no Quadro 9 a seguir. 

Quadro 9 – Estruturas de governança e gestão nas organizações públicas 

 
Estrutura 

 
Atribuições Exemplos 

Instâncias externas 
de governança 

Fiscalização, pelo controle e pela regulação, 
desempenhando importante papel para 

promoção da governança das organizações 
públicas. São autônomas e independentes, 

não estando vinculadas apenas a uma 
organização. 

Poder Legislativo e Tribunais 
de Contas 

Instâncias externas 
de apoio à 
governança 

Avaliação, auditoria e monitoramento 
independente e, nos casos em que disfunções 
são identificadas, pela comunicação dos fatos 

às instâncias superiores de governança. 

Auditorias independentes e o 
controle social organizado. 

Instâncias internas 
de governança 

Definir ou avaliar a estratégia e as políticas, 
bem como monitorar a conformidade e o 

desempenho destas. 

Conselhos de administração 
e, na falta desses, a alta 

administração. 

As instâncias 
internas de apoio à 

governança 

Comunicação entre partes interessadas 
internas e externas à administração, bem 
como auditorias internas que avaliam e 
monitoram riscos e controles internos. 

Ouvidorias, auditorias 
internas, conselhos fiscais, 

comissões e comitês. 
 

Administração 
executiva 

Avaliar, direcionar e monitorar, internamente, 
o órgão ou a entidade. 

Autoridade máxima da 
organização e os dirigentes 

superiores. 

Gestão tática 
Coordenar a gestão operacional em áreas 

específicas. 
Secretários, superintendentes 

e assessores técnicos. 

Gestão operacional 
Execução de processos produtivos finalísticos 

e de apoio. 

Gerentes, membros da 
organização que ocupam 

cargos ou funções a partir do 
nível operacional (p. ex. 

diretores, gerentes, 
supervisores, chefes) 

Fontes: Elaborado pelo autor. Adaptado de Referencial Básico de Governança (TCU, 2014) 

 

O sistema de governança, portanto, representa a forma como os diversos 

atores se organizam, interagem e procedem para obter boa governança. Ele envolve 

as estruturas administrativas, as instâncias externas (controle e regulamentação), as 

instâncias internas de governança, as instâncias internas e externas de apoio à 

governança, os processos de trabalho, os instrumentos (ferramentas, documentos 

etc.), o fluxo de informações e o comportamento de pessoas envolvidas direta, ou 

indiretamente, na avaliação, no direcionamento e no monitoramento da organização 

(TCU, 2014). A Figura 1 ilustra esse sistema. 
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Figura 1 – Sistema de governança em órgãos e entidades da administração pública 
Fonte: Referencial Básico de Governança (TCU, 2014) 

 

As proposituras direcionadas ao CPAC Sergipano com base nos resultados 

obtidos no presente estudo têm o foco na consolidação da gestão e governança da 

organização.  

2.5 Estudos empíricos 

Este subitem pretende apontar algumas discussões acadêmicas sobre 

planejamento em escala regional e os consórcios intermunicipais no Brasil. Para o 

desenvolvimento do tema, os estudos a seguir foram selecionados de acordo com o 

campo da análise realizada e a similaridade com os objetivos do presente relatório 

de diagnóstico sobre o Consórcio Público do Agreste Central Sergipano. 
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No estudo intitulado ―A experiência da territorialização para o planejamento 

regional em Sergipe‖, é discutido o processo de construção, no ano de 2007, de uma 

proposta de territorialização do estado de Sergipe, a qual deveria se constituir na 

base do planejamento governamental. O trabalho guarda relação com o presente 

relatório por fazer uma análise dos fatores indutores do processo de regionalização 

em Sergipe. 

O principal pressuposto estabelecido pela Secretaria de Estado do 

Planejamento de Sergipe compreendia, além de condições ambientais, o 

desenvolvimento sustentável enquanto respeito à identidade cultural dos territórios e 

inclusão social. 

O planejamento governamental em bases territoriais se dá em decorrência de 

três aspectos referentes à desigualdade, presentes no estado de Sergipe: a 

concentração de renda, a concentração da infraestrutura social e produtiva no litoral 

e a concentração do Produto Interno Bruto (PIB) industrial nas indústrias de petróleo 

e energia hidrelétrica. (Fálcon, 2008) 

De acordo com Teixeira et al. (2011), o estudo descreve três etapas 

estabelecidas no processo de regionalização do planejamento em Sergipe. A 

primeira foi uma discussão acerca da sustentação teórico-metodológica da proposta 

de territorialização e a apresentação da grade metodológica para definição dos 

territórios, as dimensões principais, as variáveis e os indicadores.  

A segunda etapa indicada no estudo foi o estabelecimento de uma visão 

integrada do desenvolvimento de Sergipe, com a discussão acerca das diversas 

informações sobre as condições geoambientais, sociais, econômicas, da 

administração pública, além das expressões culturais e da organização social. Os 

dados foram organizados em tabelas, gráficos e base cartográfica, em nível 

municipal, o que facilitou a análise e posterior agrupamento nos territórios sugeridos. 

Por fim, o terceiro momento foi o de discussões sobre as dimensões e a 

elaboração da proposta de territorialização, submetida à validação pelas diversas 

instâncias envolvidas no processo. Algumas sugestões apresentadas por atores 

sociais integrantes do processo foram inseridas nas ocasiões das reuniões e 

oficinas. 

O estudo indica que a territorialização proposta para Sergipe possibilita a 

identificação dos problemas e das potencialidades locais, ressaltando o sentimento 

de pertencimento da população e a expectativa para o atendimento das demandas, 
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resultando na melhoria das condições sociais e econômicas e da qualidade de vida. 

Também ressalta o caráter interdisciplinar e, portanto, complexo, embora com 

perspectiva de inovar com um processo de gestão democrática nunca antes 

existente na administração estadual. 

São apontadas ainda as cinco dimensões do planejamento territorial para 

Sergipe, seguido das suas respectivas variáveis: a) dimensão econômica, formada 

pelas variáveis: produção, concentração fundiária, renda e finanças públicas; b) 

dimensão social, formada pelas variáveis: população, educação e vulnerabilidade 

sócio-econômica; c) dimensão ambiental, formada pelas variáveis: vegetação, 

geomorfologia, pedologia, geologia, hidrografia e clima; d) dimensão político-

institucional, formada pela variável capital social e; e) dimensão sócio-cultural, 

formada pela variável cultura. 

Para o desenvolvimento do presente diagnóstico quanto à caracterização dos 

municípios consorciados ao CPAC, as dimensões de análise (político-institucional, 

financeiro-orçamentária e controle) foram parcialmente construídas por meio das 

variáveis finanças públicas e população. 

O artigo ―Tradição e transição: o caso do Consórcio Intermunicipal Grande 

ABC‖ aborda a trajetória de articulação entre os sete governos municipais da região 

do Grande ABC (Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, 

Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra) situada na porção sudeste 

da Região Metropolitana de São Paulo.  

A relação entre o artigo de Bresciani (2012) e o presente relatório reside na 

análise descritiva do processo de formação e atuação de um consórcio 

intermunicipal e na abordagem da governança pública regional como instrumento de 

gestão compartilhada. A identificação de fatores potencializadores e limitadores à 

atuação do Consórcio do ABC também embasou a construção das dimensões de 

análise da gestão e governança do CPAC, contidas no presente relatório técnico. 

Quanto às potencialidades do arranjo, quatro aspectos são destacados por: 1) 

a democracia participativa, com espaço para setores, interesses e agentes 

diferenciados; 2) o modelo de articulação horizontal/vertical, com a Câmara 

Regional, articulada horizontalmente, sem hierarquias verticais, embora presente no 

conselho deliberativo; 3) a flexibilidade do arranjo institucional, adaptado às 

mudanças das demandas oriundas de um cenário de grandes e rápidas 
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transformações; e 4) a relação entre desenvolvimento regional e inclusão social que 

fundamentava a discussão política no contexto da crise. 

Em relação aos obstáculos, a análise realizada apontou a gestão e a restrição 

de recursos financeiros e humanos como ―críticas para a superação dos desafios 

colocados no final dos anos 1990‖. 

Quanto à análise do modelo de governança pública regional do consórcio 

estudado, ela é parte de um modelo que se vincula a duas outras instituições: a 

Câmara Regional e a Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC, 

fundada em 1998. De acordo com o autor, a característica principal desse modelo é 

a articulação entre atores do setor público e da sociedade civil. 

A criação do Consórcio em 1990 e a formação do Fórum da Cidadania, na 

primeira metade dos anos 1990 foram os indutores desse modelo de governança na 

região. A participação do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC é igualmente 

destacada, dada a sua importância com a Câmara Setorial Automotiva em âmbito 

nacional. Assim, a composição plural da Câmara Regional é resultante da cultura de 

amplo debate acerca da questão regional, em suas várias perspectivas. 

Outra informação relevante apontada pelo autor é o fato da transição da 

natureza jurídica do Consórcio de entidade privada para ente público, em 

atendimento à Lei nº 11.107/2005, ter resultado, em determinados casos, no 

distanciamento de atores relevantes da sociedade civil.  

Três medidas passaram a ser adotadas para enfrentar a questão: 1) a 

abertura das reuniões dos grupos de trabalho, em momentos e com pautas 

específicas, para participação e o diálogo com representantes da sociedade civil; 2) 

a constituição de um Conselho Consultivo, com a eleição de seis representantes e 

seus suplentes e; 3) o início das discussões sobre a composição do conselho 

consultivo da sub-região sudeste da Região Metropolitana de São Paulo. 

Os desafios apontados pelo autor para o quinquênio 2012-2016 foram: 1) 

uma clara definição de prioridades; 2) revisão do planejamento estratégico para toda 

a década; 3) pleno prosseguimento das agendas de cooperação interfederativa junto 

aos governos federal e estadual, mesmo após a transição entre presidências de 

diferentes municípios ao longo do período; 4) protagonismo do Consórcio na 

construção da Região Metropolitana de São Paulo; 5) maturação e 

profissionalização da equipe interna; 6) adequada inserção dos GTs os projetos e 

programas em escala regional; 7) captação mais agressiva de recursos, com um 
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modelo de financiamento mais ousado; 8) a gestão e elaboração de projetos, além 

da composição de um fundo para contrapartidas na captação de recursos ou 

financiamentos de alcance regional; e 9) aproveitamento de vantagens 

administrativas, como licitações agrupadas por municípios consorciados. 

O trabalho é concluído indicando que a capacidade de articulação regional, 

de diálogo junto às demais esferas de governo e aos parlamentos, de suporte e 

reconhecimento junto à sociedade civil, e de lideranças fortes na condução do 

processo são os fatores de sucesso na transição e na reconstrução institucional do 

Consórcio.  

O presente diagnóstico utilizou-se de fatores apontados no estudo sobre o 

Consórcio do ABC para a definição das dimensões analíticas da estrutura de gestão 

e governança do CPAC Sergipano, bem como dos desafios estabelecidos para o 

período 2012-2016 para subsidiar o Plano de Ação do CPAC, ressalvando-se as 

devidas proporções e peculiaridades. 

O trabalho ―Consórcios Intermunicipais em foco: debate conceitual e 

construção de quadro metodológico para análise política e institucional‖ traz uma 

ampla discussão acerca de diversos conceitos de consórcio, resultando numa 

definição mínima formatada após a identificação de elementos constituintes da 

estrutura legal, institucional e política da instituição ou organização denominada 

consórcio público. 

Não obstante a importância do debate conceitual realizado, a maior 

contribuição do estudo de Dieguez (2011) para o presente relatório se deu com a 

construção de uma metodologia de análise focada em três dimensões. A primeira 

corresponde aos fatores ligados à formação dos consórcios. A segunda está 

relacionada com as condições políticas e institucionais do seu desenvolvimento e 

sustentabilidade. A terceira aborda as questões inerentes à relação dos consórcios 

com a sociedade. 

O estudo aponta como fatores relacionados com o surgimento dos consórcios 

a capacidade dos demais entres federativos em estimular ações cooperativas entre 

os municípios, a estrutura institucional da área da política pública envolvida, o capital 

social formado pelas relações de confiança preestabelecidas e a mobilização 

coletiva para o enfretamento de um problema comum. 

Quanto à manutenção da sustentabilidade institucional, os fatores 

merecedores de destaque no trabalho são: a flexibilidade da estrutura interna 
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necessita de regras capazes de garantir que os atores dotados de recursos políticos 

econômicos desiguais realizem acordos entre si; a cultura política local pode ser 

capaz de tornar o consórcio menos instável, caso seja internalizada como um valor; 

e a descentralização do consórcio permite a criação de vínculos entre as equipes 

administrativas, por meio da presença de uma unidade que possa estar atenta às 

demandas e interesses locais. 

Concernente às relações entre o poder público e a sociedade, o estudo afirma 

que é de suma importância a busca da sinergia entre Estado e sociedade, diante da 

dependência dessa relação a aspectos como o capital social da região, a formação 

institucional e os formatos de implementação das políticas públicas. Nesse sentido, 

é fundamental a figura de um gerenciador de conflitos que articule os diversos 

interesses e identifique os acordos possíveis de serem pactuados. 

Embora voltados para análise política e institucional, os eixos principais 

(fortalecimento institucional; controles democráticos e participação social; e 

vitalidade do consórcio como arena política de cooperação horizontal) 

fundamentaram a construção das dimensões analíticas aplicadas (político-

administrativas; financeiro-orçamentária; e controle). 

O primeiro eixo, fortalecimento institucional, visa verificar se o consórcio 

dispõe de recursos próprios que o protejam de conjunturas desfavoráveis e 

constrangimentos externos que possam enfraquecer ou limitar sua capacidade de 

exercer as funções a que foi delegado e cumprir seus objetivos previamente 

estabelecidos. Ele é composto das variáveis autonomização política, autonomização 

operacional e autonomização financeira. 

A autonomização política investiga se os interesses de cada representante de 

município consorciado são isolados, ligados a agentes externos ou voltados para a 

lógica da regionalidade. As variáveis relacionadas a essa dimensão são: influência 

dos ciclos eleitorais (interferências de interesses político-partidários), cooperação 

intermunicipal (mobilização para a formação do consórcio), coordenação 

intergovernamental (apoio do governo federal e/ou estadual). 

A capacidade do consórcio de construir uma estabilidade suficiente para os 

projetos de apoio ao seu desenvolvimento institucional representa a autonomização 

operacional, composta pelas dimensões: capacidade de gestão própria (autonomia 

dos gestores) e continuidade administrativa (circulação de titulares que formam a 

equipe técnica do consórcio). 
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Já a autonomização financeira é composta pelas dimensões sustentabilidade 

financeira (indicação da fonte orçamentária dos recursos) e independência financeira 

(recursos assegurados por norma jurídica protetora de interferência de 

discricionariedade política). 

O segundo eixo (controle democrático e participação social) verifica se o 

consórcio estabelece uma relação de sinergia com a sociedade, estimulando-a a ser 

mais ativa no processo decisório e se possui múltiplos controles capazes de 

assegurar uma conduta responsável pela administração pública. Ele é composto das 

variáveis: accountability e controle social. 

A variável accountability é composta pelas dimensões controle interno 

(mecanismo de controle dentro da instituição) e controle externo (exercido por outros 

órgãos oficiais). O controle social é formado pelas dimensões: atores relevantes 

(setores da sociedade e iniciativa privada que influenciam nas decisões do 

consórcio), relações institucionais (estabelecidas com Conselhos Municipais, 

Ouvidorias etc.) e formas de participação (capacidade atribuída à sociedade de 

interferir nas decisões do consórcio). 

O terceiro e último eixo, vitalidade do consórcio com arena política de 

cooperação horizontal, é focado nos fatores e circunstâncias que contribuem para o 

fortalecimento da cooperação através da negociação de demandas e mediação de 

conflitos. O eixo é formado pelas variáveis: convergência de agenda e coesão 

interna. 

A convergência de agenda é composta de duas dimensões: a horizontalidade 

dos problemas (os problemas são comuns a todos os municípios consorciados) e as 

prioridades comuns (o problema faz parte das agendas de prioridades dos governos 

municipais envolvidos). 

A coesão interna é formada pelas dimensões: gerenciamento institucional dos 

conflitos (capacidade da estrutura do consórcio de integrar os atores heterogêneos e 

com desigualdades de recursos de poder), posicionamento dos representantes 

municipais e representantes do consórcio (convergência ou não de estratégias), 

reconhecimento da resolutividade da arena deliberativa (capacidade da instância 

política do consórcio produzir decisões), sinergia entre gestores executivos 

(entrosamento necessário para a gestão compartilhada. 

O presente relatório técnico fundamentou-se parcialmente no quadro 

metodológico proposto no estudo. Na dimensão político-administrativa as variáveis 
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aplicadas foram: planejamento institucional (ações voltadas para o estabelecimento 

de objetivos e metas de gestão, autonomia político-partidária (nível de influência de 

interesses político-partidários na atuação do consórcio), engajamento dos 

municípios na criação do consórcio, participação dos entes federal e estadual e 

estrutura da organização e estrutura da organização (caracterização da força de 

trabalho e da operacionalização do consórcio). 

Na dimensão financeiro-orçamentária, as variáveis foram a disponibilidade 

orçamentária (fonte orçamentária que assegura os recursos disponibilizados ao 

consórcio) e captação de recursos (recursos assegurados por norma jurídica que 

impeça interferência de discricionariedade política no seu recebimento), equivalentes 

às dimensões sustentabilidade financeira e independência financeira, pertencentes à 

variável autonomização financeira, utilizada no estudo. 

A dimensão controle possui as variáveis: controle interno, controle externo e 

controle social. Quanto ao controle interno e externo, eles possuem correlação com 

a variável accountability, enquanto o controle social no presente relatório é 

equivalente ao do estudo referencial. 
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3 METODOLOGIA  

O presente estudo constitui-se em um relatório de diagnóstico técnico-

científico, de natureza qualitativa, classificado quanto aos fins como exploratório e 

descritivo e com o delineamento de estudo de caso.  

Esta opção decorre do fato de se pretender identificar os reflexos da 

formação e atuação do Consórcio Público do Agreste Central Sergipano. Segundo 

Godoy (1995, p. 62), as características essenciais capazes de identificar uma 

pesquisa qualitativa são: 

a) O ambiente natural como fonte direta dos dados e o pesquisador como 
instrumento fundamental; 
b) A pesquisa qualitativa é de caráter descritivo; 
c) O significado que as pessoas dão as coisas e a sua vida como 
preocupação do investigador; 
d) Enfoque indutivo. 

 

Para Minayo (1994, p. 17), o método qualitativo viabiliza para o pesquisador o 

acesso direto ao contexto no qual os fatos se desdobram e suas repercussões. Para 

Minayo, 

a pesquisa qualitativa possibilita o encontro de respostas para questões 
muito particulares, cuja atenção volta-se a um nível de realidade que não 
pode ser quantificado, pois se trata de um universo constituído por crenças, 
aspirações, motivos, significados, valores e atitudes. 

 

A pesquisa qualitativa apresenta características como: tem o ambiente natural 

como fonte direta de dados; o pesquisador como instrumento fundamental de coleta 

de dados; utilização de procedimentos descritivos da realidade estudada; busca do 

significado das situações para as pessoas; preocupação com o processo e não 

simplesmente com os resultados e o produto; e privilégios ao enfoque indutivo na 

análise dos dados (TRIVIÑOS, 1987). 

O delineamento da pesquisa como um estudo de caso se deve à 

possibilidade de compreender um fenômeno social complexo por meio de um 

método que permitirá uma investigação que possibilite preservar as características 

significativas dos acontecimentos (YIN, 2005). 

De acordo com Gil (1996, p. 58), o estudo de caso caracteriza-se por uma 

pesquisa detalhada sobre um ou vários objetos, de forma que permite o seu melhor 

conhecimento. 
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3.1 Método e técnica de pesquisa 

Quanto aos meios, o presente relatório apresenta-se em duas etapas 

subsequentes, sendo a primeira uma pesquisa bibliográfica e documental. 

Bibliográfica porque foram utilizados materiais publicados e acessíveis ao público 

em geral; documental porque se embasou em instrumentos legais (Constituição 

Federal, Leis Complementares etc.).  

A segunda etapa, somente a fim de validar os dados secundários da primeira, 

se deu com a realização de entrevistas semiestruturadas e aplicação de 

questionários fechados junto a atores envolvidos com na formação e atuação do 

CPAC.  

No que se refere à pesquisa documental e bibliográfica, Yin (2005) destaca 

que, para os estudos de caso, o uso mais importante de documentos é corroborar e 

valorizar as evidências oriundas de outras fontes, o que permite que sejam feitas 

inferências a partir de documentos. 

Para este relatório, foram consultadas, além de materiais bibliográficos, fontes 

como sites da internet, livros, estatutos, relatórios, notícias e entrevistas realizadas 

pela imprensa e materiais técnicos disponibilizados pelo CPAC Sergipano e demais 

órgãos envolvidos, que contenham informações históricas e atuais sobre o caso em 

estudo (tendo como unidades de análise do conteúdo frases e parágrafos). 

Foram observadas, no âmbito administrativo do CPAC Sergipano as 

dimensões político-administrativa, financeiro-orçamentária e controle, baseadas nos 

eixos analíticos fortalecimento institucional, controles democráticos e participação 

social e vitalidade do consórcio como arena política de cooperação horizontal, 

propostos por Dieguez (2011). 

A dimensão político-administrativa compreende investigar os níveis de 

planejamento institucional, autonomia político-partidária, engajamento dos 

municípios integrantes, participação dos entes União e Estado e de estrutura 

organizacional. O Quadro 10 apresenta o resumo dessa dimensão. 

Quadro 10 – Dimensão político-administrativa 

Dimensão Variável Conceito 
Instrumento de 

investigação 

Político-administrativa 
Planejamento 
institucional 

Ações voltadas para o 
estabelecimento de objetivos 

e metas de gestão 

Pesquisa documental 
em relatórios de 

gestão, leis de criação 
e/ou estatuto dos 

consórcios 
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Quadro 10 – Dimensão político-administrativa (continuação) 

Dimensão Variável Conceito 
Instrumento de 

investigação 

Político-administrativa 

Autonomia político-
partidária 

Nível de influência de 
interesses político-partidários 

na atuação do consórcio 

Observação do 
pesquisador em 

reuniões e pesquisa 
documental em atas, 

matérias institucionais 
e da imprensa 

Engajamento dos 
municípios 

Participação dos municípios 
na criação do consórcio 

Pesquisa documental 
em atas, matérias 
institucionais e da 

imprensa 

Participação do ente 
Federal e Estadual 

Apoio do governo federal 
e/ou estadual 

Pesquisa documental 
em termos de 
cooperação, 

convênios, contratos 
de repasse, portais de 

transparência 
governamental  

 Estrutura da organização 

Caracterização da força de 
trabalho e da 

operacionalização do 
consórcio 

Pesquisa documental 
em estatuto, relatório 
de gestão, plano de 
cargos, carreiras e 
vencimentos etc. 

Fonte: Organizado pelo autor. Baseado em Dieguez (2011)  

 

 

 

A dimensão financeiro-orçamentária é composta pelas variáveis relacionadas 

à disponibilidade financeira e fonte de captação de recursos capazes de manter o 

consórcio em funcionamento, com sustentabilidade e eficiência. O Quadro 11 a 

seguir apresenta a dimensão financeiro-orçamentária. 

 

Quadro 11 – Dimensão financeiro-orçamentária 

Dimensão Variável Conceito 
Instrumento de 

investigação 

Financeiro-
orçamentária 

Disponibilidade 
orçamentária 

Fonte orçamentária que 
assegura os recursos 

disponibilizados ao consórcio 

Análise das fontes do 
orçamento 

 

Captação de recursos 

Recursos assegurados por 
norma jurídica que impeça 

interferência de 
discricionariedade política no 

seu recebimento 

Análise do estatuto e 
das leis orçamentárias 

correspondentes 
 

Fonte: Organizado pelo autor. Baseado em Dieguez (2011) 

 

A dimensão controle corresponde aos mecanismos estabelecidos para o 

controle interno, o controle externo e o controle social, entendido como o controle 

exercido pela população, quer seja usuária dos serviços ou sociedade civil 

organizada. O Quadro 12 traz a dimensão controle. 



57 

 

Quadro 12 – Dimensão controle 

Dimensão Variável Conceito 
Instrumento de 

investigação 

Controle 

Controle interno 
Mecanismos de controle 

dentro da própria instituição 

 
Análise do estatuto e 

da origem dos 
membros do conselho 

fiscal 
 

Controle externo 
Controle exercido por outros 

órgãos oficiais 
 

Análise dos relatórios 
dos órgãos de controle 

 
 

 
Controle Social 

Segmentos da sociedade civil 
e iniciativa privada que 

influenciam nas decisões do 
Consórcio 

Identificar por meio de 
pesquisa documental 
os atores e entidades 

que participam do 
processo decisório 

 

Relação estabelecida com os 
Conselhos Municipais, 

Ouvidorias e outros canais de 
participação 

Identificar através de 
entrevista qualitativa e 
pesquisa documental 
os canais de relação 

interinstitucional 
 

Capacidade atribuída à 
sociedade de interferir nas 

decisões do Consórcio 

Identificar a instância 
decisória em que 

atuam e os canais de 
participação abertos 

 

Fonte: Organizado pelo autor. Baseado em Dieguez (2011) 

 

Apenas para a validação dos dados secundários, bem como dos 

procedimentos de observação, foram aplicadas entrevistas semiestruturadas e 

questionários fechados a atores envolvidos direta e indiretamente com as ações do 

CPAC. 

Para Lakatos e Marconi (2001, p. 195), a entrevista enquanto procedimento 

de investigação social pode ser instrumento de coleta de dados ou simplesmente de 

auxílio no diagnóstico ou no tratamento de um problema social. 

Segundo Quivy e Campenhout (1998), os atores selecionados são 

classificados como testemunhas privilegiadas, ou seja, pelo seu destaque, 

responsabilidade ou atuação, tem um bom conhecimento do problema. Esses atores 

podem pertencer ao grupo pesquisado ou não. 

O presente estudo selecionou para a aplicação das entrevistas semiestruturas 

o Superintendente do CPAC e o Promotor de Justiça responsável pelo Centro de 

Apoio Operacional do Meio Ambiente, Urbanismo, Patrimônio Social e Cultural.  
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Também foi fundamental a realização da observação participante, 

instrumento que, de acordo com Lakatos e Marconi (2001, p. 194), significa a 

participação do pesquisador na comunidade ou grupo estudado. 

No intuito de analisar e compreender a formatação de consorciamento 

adotada pelo CPAC foi realizado uma visita a sede do consórcio, em 19 de maio de 

2016. Na oportunidade, foi feita a entrevista ao Superintendente e puderam ser 

acompanhadas as atividades e o funcionamento do órgão.  

Em 22 de junho de 2016, a observação se deu na ocasião da assembléia 

geral, que contou com a participação de representantes dos municípios 

consorciados, servidores do CPAC e, na condição de observadora, uma servidora 

da SEMARH. Na oportunidade, foram entregues aos presentes questionários 

contendo perguntas fechadas, também com o objetivo de validar os dados obtidos 

na pesquisa bibliográfica e documental. 

3.2  Procedimentos de análise de dados 

A análise dos dados seguiu de acordo com as dimensões analíticas 

estabelecidas (político-administrativa, financeiro-orçamentária e controle), 

procedidas pela codificação, tabulação e interpretação dos dados. 

Para Gil (2009, p.91) no estudo de caso, a análise e interpretação é um 

processo que de certa forma se dá simultaneamente à sua coleta. Diante disso, 

utilizou-se o procedimento de análise fundamentada teoricamente, que para Gil: 

Consiste na definição de procedimentos analíticos com fundamento em 
preposições teóricas. Nela assume particular importância a construção do 
arcabouço teórico, pois a lógica subjacente ao modelo é o da comparação 
dos resultados [...] (GIL, 2009, p.93-94). 

 

Assim, através de análise empírica, identificaram-se os principais aspectos 

relativos à estrutura de gestão e governança de um consórcio público intermunicipal, 

através do estudo de caso do CPAC. 
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4 DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL 

4.1 Apresentação do estudo de caso 

Nesta subseção está contida a caracterização do campo no qual o objeto do 

presente estudo está inserido. Para tanto, anteriormente à exposição do diagnóstico 

da gestão e governança do CPAC, faz-se necessária a apresentação de um balanço 

da gestão dos resíduos sólidos em Sergipe, uma breve caracterização dos 

municípios consorciados e o panorama da gestão dos resíduos sólidos no Agreste 

Central Sergipano. 

4.1.1 Balanço da gestão dos resíduos sólidos em Sergipe 

Os serviços de manejo e tratamento dos RSU são de competência municipal, 

restando às prefeituras a gestão através da execução direta, da delegação à 

administração indireta e/ou da terceirização. Mais recentemente, desde o advento da 

Lei nº 11.445/07, os consórcios públicos também podem ser prestadores de serviços 

públicos, desde que atendidas todas as condições estipuladas no marco regulatório 

dessas organizações. 

De modo geral, os serviços de limpeza pública e coleta de resíduos nas 

cidades sergipanas possuem caráter bastante satisfatório. De acordo com o Plano 

Estadual de Resíduos Sólidos (SEMARH, 2014), o índice de cobertura da coleta 

atinge a totalidade da área urbana em 28 municípios sergipanos. Em 38 municípios, 

a cobertura é acima de 75% da área de coleta urbana. 

Não obstante a abrangência da cobertura da coleta, o grande entrave da 

gestão dos resíduos sólidos em Sergipe é a disposição final, problemática que não 

destoa da realidade do país.  

Atualmente 11 municípios sergipanos, aproximadamente 15% do total, 

destinam os resíduos coletados para o aterro sanitário localizado em Rosário do 

Catete. São eles: Aracaju, Barra dos Coqueiros, Carmópolis, Divina Pastora, 

Maruim, Nossa Senhora do Socorro, Pirambu, Riachuelo, Rosário do Catete, São 

Cristóvão e Siriri. 

Os demais 64 municípios do estado utilizam vazadouros a céu aberto como 

equipamento de disposição final dos resíduos coletados. A Figura 2 a seguir 

apresenta imagem do local existente para essa finalidade no município de Itabaiana, 

município com a maior geração da região do Agreste Central Sergipano. 
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Figura 2 – Área de disposição final no município de Itabaiana  
Fonte: Plano Intermunicipal de Resíduos Sólidos do Agreste Central (SEMARH, 2014) 
 
 

Para enfrentar essa realidade, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e 

dos Recursos Hídricos de Sergipe (SEMARH) elaborou em 2010 os estudos de 

regionalização para gestão dos resíduos sólidos gerados no estado.  

Instrumentos essenciais para viabilizar a constituição dos consórcios, os 

estudos de regionalização fornecem uma base de dados capaz de facilitar o 

entendimento e as negociações entre os diferentes gestores municipais, acelerando 

o processo de institucionalização de consórcios (SINIR, 2015).  

Através deles, foi feita a identificação de arranjos territoriais (microrregiões) 

entre municípios, limítrofes ou não, com o objetivo de compartilhar serviços ou 

atividades de interesse comum, permitindo maximizar os recursos humanos, de 

infraestrutura e financeiros existentes em cada um deles, gerando economia de 

escala. 

Os estudos de regionalização da gestão de resíduos sólidos em Sergipe 

utilizaram como critérios de formatação:  

a) existência de estudos prévios de regionalização;  

b) quantidade de lixo gerada;  

c) urbanização, crescimento urbano e contingente demográfico;  

d) vias de acesso e qualidade do tráfego;  

e) escala de abrangência territorial;  
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f) densidade demográfica municipal;  

g) experiências informais de parcerias; e  

h) interesse prévio por ações consorciadas. 

A existência do Planejamento Territorial realizado pela Secretaria de Estado 

do Planejamento, em 2007, foi fundamental para a estruturação dos estudos de 

regionalização.  

A Figura 3 ilustra os territórios sergipanos, definidos após a realização do 

Planejamento Participativo de Sergipe (PP). O processo foi possível graças à 

definição dos territórios de acordo com critérios como identidade cultural, 

econômico-produtiva e geoambiental, respeitando os municípios que os compõem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Territórios sergipanos 
Fonte: Secretaria de Estado do Planejamento (2007) 
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A iniciativa apoiou-se na participação popular com vistas ao empoderamento 

social e político das regiões, como colocado por Bandeira (2006, p. 253): 

Para o estabelecimento de regionalizações, o fundamental é levar-se em 
conta que a abrangência territorial da região deve privilegiar sua 
funcionalidade para a articulação de atores sociais, políticos e econômicos, 
pois o sucesso nessa articulação é fundamental para que as regiões se 
tornem social e politicamente relevantes, não sendo apenas objeto passivo 
para ações concebidas e implementadas ‗de fora para dentro‘ e ‗de cima 
para baixo (BANDEIRA, 2006, p. 253). 

 
No que tange à quantidade de resíduos gerada, diretamente relacionada ao 

contingente populacional da área, foi necessário o levantamento do quantitativo 

produzido per capita. Quanto ao crescimento urbano e contingente demográfico, as 

diferenças territoriais foram responsáveis por uma diversidade de situações que 

foram desde o lixo urbano da capital, incontestavelmente a maior produtora de 

resíduos sólidos do estado, até situações de pequenos aglomerados urbanos, com 

cerca de 1.100 habitantes. 

Em relação à malha viária e às vias de acesso, o sistema de rede de ligações 

viárias foi favorecido por uma rede rodoviária que possibilita a circulação e a fluência 

de relações econômicas e sociais. A distância máxima entre os aterros atuais foi 

delimitada em vinte quilômetros. Foi considerada no desenho final dos arranjos, a 

força da centralidade regional na perspectiva de minimizar os deslocamentos e 

usufruir das forças das economias externas de aglomeração (SEMARH, 2010). 

No aspecto escala de abrangência territorial, os arranjos foram idealizados de 

forma tal que a escala estadual, a territorial e a municipal foram dimensionadas e 

relativizadas. Os equipamentos e estruturas a serem utilizados no gerenciamento 

dos serviços de manejo e destinação final de resíduos foram estimados de acordo 

com a centralidade urbana local, as cidades-pólo e a abrangência regional. 

A densidade demográfica municipal, as experiências informais de parcerias e 

o interesse prévio por ações consorciadas foram critérios adotados na propositura 

de arranjos, embora tenham sido identificados pontos de destaque em um número 

reduzido de municípios. 

Segundo o Plano Estadual de Coleta Seletiva, existem cinco casos de 

municípios que apresentam parcerias informais voltadas para a destinação final dos 

resíduos sólidos. O Quadro 13 exibe os municípios parceiros, classificados em 

geradores e receptores. 
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Quadro 13 – Ocorrência de compartilhamento de lixões por Consórcio 

Consórcio Município gerador Município receptor 

Sul e Centro Sul Santa Luzia do Itanhy Estância 

Agreste Central 
Areia Branca Laranjeiras 

Pinhão Frei Paulo 

Baixo São Francisco Cedro de São João Telha 

Grande Aracaju Maruim Santo Amaro das Brotas 

Fonte: Plano Estadual de Coleta Seletiva. (SEMARH, 2014) 

Para a formatação dos consórcios surgiu, no entanto, uma configuração 

diferenciada dos arranjos territoriais estabelecidos em 2007 pela SEPLAN. Foram 

propostos 4 consórcios de saneamento no estado de Sergipe, são eles: do Agreste 

Central (20 municípios), Baixo São Francisco Sergipano (28 municípios), Grande 

Aracaju (11 municípios) e Sul e Centro Sul Sergipano (16 municípios). 

Quanto às modificações entre os consórcios criados e os territórios de 

planejamento definidos em 2007, vê-se que os municípios de Nossa Senhora das 

Dores, Cumbe e Feira Nova, integrantes do Território do Médio Sertão Sergipano 

passaram a compor o Consórcio do Agreste Central. Já os municípios de Capela, 

Japaratuba e Pirambu, do Leste Sergipano, passaram para o Consórcio do Baixo 

São Francisco.  

Os municípios de Siriri, Santa Rosa de Lima, General Maynard, Carmópolis e 

Rosário do Catete, do Leste Sergipano passaram a compor o Consórcio da Grande 

Aracaju. Os municípios dos Territórios Sul e Centro Sul ficaram em um único 

consórcio, o Consórcio do Sul e Centro Sul Sergipanos. 

De acordo com o Censo Demográfico do IBGE (2010), o Consórcio da 

Grande Aracaju apresenta-se majoritariamente em que pese a concentração de 

aproximadamente 45% da população do estado, responsável pela geração estimada 

de 48% da massa de resíduos sólidos urbanos. A Tabela 9 expõe as informações 

dos consórcios quanto ao número de municípios, dados populacionais e geração 

diária de resíduos. 
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Tabela 9 – Número de municípios, população e geração de RSU por Consórcio em 

Sergipe (2010) 

Consórcio Número de 

municípios 

População 

total 2010 

(hab.) 

População 

relativa 2010 (%) 

Geração diária de 

resíduos sólidos 

urbanos (ton.) 

Grande Aracaju 11 946.543 45,77 930 (48,31%) 

Agreste Central 20 286.322 13,84 252 (13,09%) 

Sul e Centro-Sul 16 471.508 22,80 423 (21,97%) 

Baixo São Francisco 28 363.644 17,58 320 (16,62%) 

TOTAL 75 2.068.017 100,00 1.925 (100,00%) 

Fonte dos dados: IBGE, Censo Demográfico, 2010. Organização: Autor. 
 
 

Atualmente, os consórcios intermunicipais de saneamento criados em Sergipe 

encontram-se em estágio regular de atividades. Todos já possuem diretorias 

constituídas, contratos de rateio pactuados, percentuais de contribuição para 

consórcio definidos. As receitas dos quatro consórcios são valores obtidos de 

percentuais calculados sobre o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 

(ICMS) e o Fundo de Participação dos Municípios (FPM). O Quadro 14 a seguir 

apresenta o estágio atual dos consórcios. 

 

Quadro 14 – Informações gerais acerca dos consórcios intermunicipais 

 

Consórcio 
Estágio de funcionamento  

Percentual 
destinado ao 

consórcio proposto 
para cada município 

Diretoria 
constituída 

Contrato de rateio 
pactuado 

Estágio da coleta 
seletiva 

Grande Aracaju Sim Sim Iniciada 
0,3% do Orçamento 

Anual 

Agreste Central Sim Sim Iniciada 

0,2% dos repasses de 
ICMS e FPM para 

Itabaiana e 0,3% do 
ICMS e FPM para os 
demais municípios 

Sul e Centro-Sul Sim Sim Iniciada 
0,5% dos repasses de 

ICMS e FPM 
Baixo São 
Francisco 

Sim Sim Iniciada 
0,3% dos repasses de 

ICMS e FPM 
Fonte: Elaborado pelo autor. Adaptado de SEMARH (2015) 
 

No caso da regionalização para efeitos de gestão de serviços públicos de 

resíduos sólidos urbanos, os aterros propostos foram agrupados em dois tipos de 

classe: os aterros sanitários consorciados e os aterros sanitários individuais.  
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Os aterros consorciados se diferenciam uns dos outros pela quantidade de 

unidades administrativas agrupadas, pelo seu nível de homogeneidade e de tensões 

e conflitos semelhantes. Foram classificados em aterros sanitários compartilhados e 

aterros sanitários de pequeno porte compartilhados. Os aterros sanitários de 

pequeno porte individuais foram propostos devido aos critérios de distância das 

fontes geradores e à pequena produção, proporcional ao baixo contingente 

populacional urbano. 

O Quadro 15 ilustra a proposta de destinação final dos resíduos sólidos nos 

Consórcios Sergipanos: 06 (seis) aterros sanitários compartilhados, 14 (quatorze) 

aterros sanitários compartilhados de pequeno porte e 08 (oito) aterros sanitários 

individuais de pequeno porte. 

Quadro 15 – Proposta para disposição dos aterros sanitários por tipo e consórcio 

Consórcio 
Aterros 

sanitários 

Aterros sanitários de 
pequeno porte 
compartilhados 

Aterros sanitários 
individuais de 
pequeno porte 

Total 

Grande Aracaju 1 1 1 3 

Agreste Central 1 4 1 6 
Sul e Centro-Sul 2 3 4 9 

Baixo São 
Francisco 

2 6 2 10 

Total 6 14 8 28 
Fonte: Plano de Regionalização da Gestão de Resíduos Sólidos de Sergipe, 2010. 

 

Cabe ressaltar que do período correspondente à entrada em vigor da PNRS, 

em agosto de 2014, até o início de 2015, apenas há em operação no estado de 

Sergipe um aterro sanitário, pertencente à iniciativa privada e localizado no 

município de Rosário do Catete. O Centro de Gerenciamento de Resíduos (CGR) da 

empresa Estre Ambiental, com 1,5 milhão de metros quadrados, recebe resíduos de 

classe I (perigosos), II A (não perigosos e não inertes) e II B (não perigosos e 

inertes). 

É também da empresa Estre Ambiental a Unidade de Transbordo, situada no 

município de Nossa Senhora do Socorro, e com uma área de 62 mil metros 

quadrados. Segundo a empresa, a unidade recebe atualmente 700 toneladas diárias 

de resíduos. 

De acordo com o Plano Estadual de Resíduos Sólidos de Sergipe, elaborado 

pela SEMARH em 2014, não há em Sergipe nenhum registro de áreas anteriormente 



66 

 

utilizadas como vazadouros a céu aberto que estejam submetidas a processos de 

remediação e recuperação. 

Diante do exposto, verifica-se que durante o período entre 2010 e 2014, 

poucos avanços foram obtidos no quesito destinação final dos resíduos sólidos, 

sobretudo se observarmos que os prazos estipulados pela PNRS para a elaboração 

dos planos municipais ou intermunicipais de resíduos sólidos e para o encerramento 

de todos os lixões no país findaram em 02 de agosto de 2012 e 02 de agosto de 

2014, respectivamente. 

Em Sergipe, os planos intermunicipais de resíduos sólidos dos Consórcios do 

Agreste Central, Baixo São Francisco e Sul e Centro-Sul foram concluídos pela 

SEMARH em 2014, assim como o Plano Estadual de Resíduos Sólidos (PERS) e o 

Plano Estadual de Coleta Seletiva (PECS). 

O principal requisito para a implantação de um eficiente sistema de coleta 

seletiva é o apoio à organização dos catadores de materiais recicláveis, atrelado ao 

estímulo à formação de cooperativas, premissa existente da PNRS. 

No que tange às ações ligadas à implantação da coleta seletiva, o PECS 

apontou que em Sergipe, apenas 14 municípios possuem cooperativa de catadores 

e catadoras de materiais reutilizáveis e recicláveis. São eles: Aracaju (2), Barra dos 

Coqueiros (1), Nossa Senhora do Socorro (1), Boquim (1), Estância (1), Indiaroba 

(1), Lagarto (1), Carira (1), Itabaiana (1), Malhador (1), Nossa Senhora das Dores 

(1), Ribeirópolis (1), Brejo Grande (1) e Propriá (1). 

Segundo o PECS existiam em 2014 no Consórcio da Grande Aracaju 397 

catadores cadastrados. No Agreste Central, foram identificadas 170 pessoas 

envolvidas com as atividades de coleta de materiais reutilizáveis e recicláveis. No 

Baixo São Francisco, 151 catadores estão cadastrados, enquanto no Sul e Centro 

Sul, 394 catadores. Em todo estado existem 1.032 catadores registrados. 

4.1.2 Breve caracterização dos municípios consorciados 

Os vinte municípios integrantes do CPAC localizam-se na faixa centro-oeste 

de Sergipe, que ocupa uma área de 4.155 km², equivalente a 18,95% da área total 

do Estado. 

Em 2010, o território do CPAC contava com uma população de 286.322 

habitantes, representando 13,84% da população estadual. O crescimento 
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populacional entre os anos 2000 e 2010 foi de 29.474 habitantes, o que representa, 

proporcionalmente, 11,48% de aumento.  

Na região, há predominância da população urbana, que alcança 61,91% do 

total. O crescimento dessa parcela populacional, no período 2000-2010, foi de 

30.642 habitantes (16,91%), o que significa que houve migração da zona rural, já 

que o crescimento foi maior que o da população total. Quanto à densidade 

demográfica da região, ela atinge 68,91 habitantes por quilômetro quadrado 

(SERGIPE, 2014). 

De acordo com o IBGE, a estimativa populacional total da região para o ano 

de 2015 foi de 306.384 habitantes. A Tabela 10 apresenta essa estimativa da 

população para cada município consorciado ao CPAC. 

Tabela 10 – Estimativa da população residente nos municípios consorciados ao CPAC 

Município 
 

Estimativa da 
população (hab.) 

(2015) 

Município 
 

Estimativa da 
população (hab.) 

(2015) 
Areia Branca 18.164 N. S. Aparecida 8.830 

Campo do Brito 17.858 N. S. das Dores 26.240 

Carira 21.484 Pedra Mole 3.199 

Cumbe 3.985 Pinhão 6.440 

Divina Pastora 4.890 Riachuelo 10.033 

Frei Paulo 15.047 Ribeirópolis 18.362 

Itabaiana 93.572 São Miguel do Aleixo 3.902 

Macambira 6.824 Santa Rosa de Lima 3.913 

Malhador 12.598 São Domingos 10.971 

Moita Bonita 11.395 Siriri 8.677 

Fonte: Elaborado pelo autor. Adaptado de IBGE / Cidades@ (2016) 

 
A cidade de Itabaiana é o maior centro urbano do Agreste Central, 

comportando uma gama maior de serviços urbanos especializados, com 

atendimento a toda região, extrapolando os limites estaduais em seu raio de 

influência.  

Em termos de escala populacional, 45% dos municípios da região possuem 

população menor que 10 mil habitantes, 40% tem população entre 10 e 20 mil 

habitantes, 10% possui população entre 20 e 50 mil habitantes e 5% apresenta 

população acima de 50 mil habitantes. 
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De acordo com o Plano Intermunicipal de Resíduos Sólidos do Agreste 

Central (SERGIPE, 2014, p. 37), no Agreste Central acontece um grande 

parcelamento da terra, o que garante uma diversificação de atividades agrícolas, 

divididas principalmente entre pecuária (com ênfase para criação de gado de corte e 

criação de aves) e lavoura (com destaque para a produção de milho, feijão, 

mandioca, batata doce e hortaliças). 

É forte a presença da agricultura familiar, influenciada por projetos de 

irrigação como o Açude da Macela, Jacarecica e Ribeira. Quanto à atividade 

industrial, registram-se pequenas e médias unidades produtivas na região. 

Destacam-se no município de Itabaiana a fabricação de móveis, carrocerias de 

caminhão, fiação, artefatos cerâmicos para a construção civil, entre outros 

(SERGIPE, 2014). 

Na região também estão instaladas indústrias de calçados (Frei Paulo e 

Nossa Senhora Aparecida) e de brinquedos (Ribeirópolis). Atividades do ramo 

petrolífero, de fertilizantes e de cimentos também são presentes em Siriri, Divina 

Pastora e Riachuelo. 

O Produto Interno Bruto (PIB) no território do CPAC, de acordo com o IBGE 

(2011), foi de R$ 2.704.075,00, aproximadamente 10,32% do PIB sergipano. Já o 

PIB per capita foi de R$ 9.369,82, enquanto o PIB per capita estadual foi de R$ 

12.536,45.  

Quanto às vias de ligação rodoviária, segundo o PERS (SERGIPE, 2014, p. 

37), o território do Agreste Central é cortado no sentido leste oeste pela rodovia BR-

235, que dá acesso à BR-101, interligando o território ao restante do Estado, assim 

como às rodovias estaduais que fazem as ligações com as demais sedes 

municipais, além das estradas vicinais que possibilitam o fluxo de mercadorias, 

produtos e informações. 

O município de Carira é o mais distante de Ribeirópolis, sede do CPAC, com 

55,2 km, enquanto o mais próximo é Moita Bonita, com 11,5 km. A Tabela 11 exibe 

as distâncias entre cada município consorciado ao CPAC do município de 

Ribeirópolis, sede do consórcio.  
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Tabela 11 – Distância entre Ribeirópolis (sede do CPAC) e demais os municípios 

consorciados (km) 

 
Município 

 

Distância da sede do 
CPAC (km) 

 
Município 

 

Distância da sede do 
CPAC (km) 

Areia Branca 39,9  N. S. Aparecida 18,1 

Campo do Brito 33,9  N. S. das Dores 33,9 

Carira 55,2 Pedra Mole 41,1 

Cumbe 51,0  Pinhão 41,6 

Divina Pastora 35,0 Riachuelo 45,3 

Frei Paulo 18,3  Ribeirópolis - 

Itabaiana 22,0  São Miguel do Aleixo 27,3 

Macambira 27,6  Santa Rosa de Lima 33,8 

Malhador 27,7 São Domingos 45,3 

Moita Bonita 11,5 Siriri 46,8 
 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor. Adaptado do Portal Distância Cidades. Disponível em: 
http://www.distanciacidades.com. Acesso em: 09/06/2016 

 

 

A Tabela 11 acima confirma que o CPAC seguiu, entre outros, o critério 

distância para a organização de arranjos territoriais de gestão de resíduos sólidos. 

No caso do CPAC, a distância média entre a cidade de Ribeirópolis e as demais 19 

cidades é de aproximadamente 35 quilômetros.  

O critério distância auxilia a definição dos locais apropriados e logisticamente 

viáveis para a construção de empreendimentos como estações de triagem e 

transbordo, galpões de triagem e aterros sanitários. 

Outros critérios de fundamental importância para a delimitação de um 

consórcio são: a quantidade de resíduos gerados na região, o número de pessoas 

envolvidas nos serviços de limpeza urbana, a quantidade de equipamentos 

destinados ao apoio operacional dos serviços e a capacidade financeira de cada 

município da região em arcar com as despesas. 

O subitem a seguir disponibiliza informações acerca dos critérios para 

delimitação acima elencados. 

4.1.3 Panorama da gestão dos resíduos sólidos no Agreste Central Sergipano 

As informações relativas à gestão dos serviços de manejo e destinação final 

dos resíduos sólidos gerados no Agreste Central Sergipano foram obtidas por meio 

http://www.distanciacidades.com/


70 

 

de pesquisa documental realizada junto ao Plano Intermunicipal de Resíduos 

Sólidos (PIRS) da região, publicado pela SEMARH, em 2014. 

De acordo com PIRS do Agreste Central, os resíduos sólidos, para efeito de 

estimativa da geração ao longo do período compreendido entre os anos de 2013 e 

2033, foram classificados em nove categorias: matéria orgânica, recicláveis, rejeitos, 

resíduos volumosos, resíduos eletroeletrônicos, pneus, pilhas, bateria e lâmpadas 

fluorescentes.  

O presente trabalho limitou-se a apresentar as três primeiras categorias, 

referentes conjuntamente aos resíduos sólidos urbanos, de responsabilidade dos 

governos municipais. 

Ressalte-se que resíduos eletroeletrônicos, pneus, pilhas, baterias e 

lâmpadas fluorescentes são de gerenciamento específico, enquadrados na categoria 

de resíduos vinculados à logística reversa, quando a responsabilidade é 

compartilhada entre o fabricante e o gerador, nos termos da PNRS. 

A Tabela 12 apresenta as estimativas de geração de resíduos no Agreste 

Central a curto, médio e longo prazo, de acordo com cada categoria, em toneladas 

por ano.  

 
Tabela 12 – Projeção da geração de resíduos sólidos no Agreste Central  

(2013 a 2033) 

Categoria 
Projeção da geração (ton./ano) 

2013 
2018  

(Curto prazo) 
2023  

(Médio prazo) 
2033  

(Longo prazo) 
Matéria orgânica 47.850 50.919 51.167 61.134 

Recicláveis 22.589 23.705 24.172 26.694 
Rejeitos 21.693 22.210 28.872 30.768 

Total RSU 92.132 96.833 104.211 118.596 
Fonte: PIRS do Agreste Central Sergipano (SERGIPE, 2014) 

Percebe-se que a quantidade de rejeitos, única categoria que deve ser 

destinada a aterros sanitários, representa 23,54% do total de RSU gerados na 

região. Por sua vez, a quantidade de resíduos que podem sofrer processo de 

reciclagem ou reaproveitamento equivale a 76,46%, percentual aproximado ao da 

estimativa de materiais gerados em todo o Brasil nessa mesma condição, 

correspondente a 83,3%, de acordo com a Abrelpe (2014). 

Quanto às atividades de coleta, transporte, limpeza de vias públicas e 

disposição final dos resíduos sólidos, as prefeituras municipais, através das 



71 

 

secretarias municipais ou departamentos de serviços urbanos, são os órgãos 

titulares de tais serviços. 

A Tabela 13 detalha a quantidade de pessoal envolvido nos serviços pelo 

número de municípios consorciados ao CPAC. O levantamento foi realizado quando 

da elaboração da PIRS do Agreste Central e foi respondido por 17 municípios, ao 

passo que três não informaram. 

 

Tabela 13 – Número de municípios de acordo com a quantidade de pessoal 

envolvido nos serviços de resíduos sólidos 

Quantitativo de pessoas envolvidas nos 
serviços 

Número de municípios 
Número de municípios 

(%) 
Menos de 10 pessoas 1 5% 
Entre 10 e 20 pessoas 2 10% 
Entre 20 e 30 pessoas 6 30% 
Entre 30 e 40 pessoas 3 15% 
Mais de 40 pessoas 5 25% 

Não informado 3 15% 
Total 20 100% 

Fonte: Elaborado pelo autor. Adaptado de PIRS do Agreste Central (SERGIPE, 2014) 

 

Conforme o PIRS do Agreste Central (SERGIPE, 2014) o número total de 

pessoas envolvidas na prestação direta ou fiscalização dos serviços de limpeza 

urbana varia de acordo com a população do município. 

Relativamente à especialização do pessoal empregado nos serviços de 

resíduos sólidos no Agreste Central, o PIRS (SERGIPE, 2014) apontou que mais de 

90% das pessoas envolvidas em tais serviços não possuíam qualificação na área 

ambiental. A Tabela 14 detalha o levantamento acerca do perfil dos profissionais. 

 
Tabela 14 – Formação profissional dos recursos humanos envolvido nos serviços de                   

resíduos sólidos 

Formação  
Número de 

profissionais 
Número de 

profissionais (%) 
Engenheiro 7 4,7% 

Tecnólogo da área ambiental 1 0,7% 
Técnico da área ambiental 2 1,3% 

Auxiliar técnico na área ambiental - - 
Funcionário sem qualificação na área 

ambiental 
135 90,6% 

Outros profissionais técnicos de área não 
ambiental e estagiários 

4 2,7% 

Total 149 100,0% 
Fonte: Elaborado pelo autor. Adaptado de PIRS do Agreste Central (SERGIPE, 2014) 
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O cenário técnico da área de resíduos sólidos encontrado no Agreste Central 

Sergipano não difere da maioria dos municípios brasileiros. A constatação de que a 

grande maioria dos profissionais envolvidos (90,6%) não possui qualificação na área 

ambiental ratifica a premissa de que a gestão individualizada é um obstáculo para 

pequenos municípios, dada a insuficiência de corpo técnico apto a executar ou 

fiscalizar os serviços. 

Outro aspecto importante levantado foi o tipo e a quantidade de veículos 

destinados à coleta e transporte de resíduos utilizados por cada município da região. 

Essa informação é de fundamental relevância para a gestão consorciada, haja vista 

a criação de unidades de transbordo ou destinação final fora do território de 

determinado município demandar a disponibilidade de transporte adequado para os 

rejeitos. A Tabela 15 apresenta o balanço dos equipamentos de transporte no 

Agreste Central, conforme o PIRS. 

Tabela 15 – Número de veículos utilizados nos serviços de resíduos sólidos, por tipo  

 

Formação  Número de veículos Número de municípios 
Tração animal 24 3 

Trator agrícola de reboque 15 8 
Caçamba simples ou basculante 28 14 

Caminhão baú 1 1 
Caminhões compactadores 12 9 

Outros (caminhões com carroceria aberta) 2 1 
Total 82 - 

Fonte: Elaborado pelo autor. Adaptado de PIRS do Agreste Central (SERGIPE, 2014) 

O levantamento acima aponta para a precariedade do transporte dos resíduos 

sólidos na região estudada, quando da elaboração do Plano Intermunicipal de 

Resíduos Sólidos, em 2014.  

O número de caminhões compactadores representa somente 14,6% do total 

de veículos, ao passo que a maior parte dos veículos, por suas condições 

inadequadas, além de oferecer risco à segurança e saúde dos trabalhadores. 

Ressalte-se que, embora considerado o veículo ambientalmente mais 

apropriado para o transporte de resíduos, o caminhão compactador não pode ser 

utilizado para transporte de trabalhadores em seus estribos ou parte externa, por 

violar o Art. 235 do Código de Trânsito Brasileiro, além de contrariar normas de 

segurança que regulam o transporte de trabalhadores, como as Normas 

Regulamentadoras 18 e 36, do Ministério do Trabalho e a NBR 14599, da ABNT. 
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Ainda mais inapropriado é o transporte feito por meio de caçambas ou 

caminhões tipo basculante. Além dos riscos impostos aos trabalhadores, esse tipo 

de veículo ainda ocasiona a queda de materiais ao longo dos deslocamentos, 

oferecendo risco também ao tráfego nas vias. A figura 6 exibe caminhão basculante 

usado em município do Agreste Central. 

Semelhante à situação precária do transporte apontada em 2014, encontra-se 

a disposição final dos resíduos na região do Agreste Central. Dos 20 municípios 

consorciados da região, apenas três (Divina Pastora, Riachuelo e Siriri) estão 

destinando materiais coletados ao aterro sanitário de Rosário do Catete. 

Não obstante o Agreste Central ser a região com a menor geração de 

resíduos de Sergipe (13,09%), a quantidade anual de resíduos urbanos depositada 

em vazadouros a céu aberto (lixões) chegou a aproximadamente 85 mil toneladas 

em 2013. A estimativa para 2018 é de quase 90 mil toneladas, caso o contexto da 

região permaneça inalterado.  

Considerando que, do total de resíduos urbanos gerados na região, 76,4% 

pode receber tratamento, seja reaproveitamento ou reciclagem, um grande desafio 

para os municípios é a criação de instrumentos que viabilizem a coleta seletiva, de 

modo que somente os rejeitos, ou seja, 23,6% dos resíduos urbanos coletados (20 

mil toneladas) sejam direcionados aos aterros sanitários. 

Nesse problemático contexto, se deu a formação do CPAC Sergipano. No 

subitem a seguir está caracterizado o processo de criação e a atuação do consórcio, 

também conhecido na região como Consórcio Agreste. 

4.2 Formação e atuação do CPAC Sergipano 

A formalização do Consórcio Público de Resíduos Sólidos e Saneamento 

Básico do Agreste Central Sergipano teve início com a assinatura do protocolo de 

intenções, assinado pelos representantes dos municípios da região em fevereiro de 

2011. 

O ato oficial que marcou a lançamento do Protocolo de Intenções do 

Consórcio Público de Resíduos Sólidos e Saneamento Básico do Agreste Central 

Sergipano ocorreu na cidade de Macambira. Na ocasião, o então Secretário de 

Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos, Genival Nunes Silva, ressaltou a 

importância da gestão consorciada como instrumento de eliminação dos lixões: 
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O consórcio é uma alternativa sustentável e economicamente viável para a 
destinação do lixo. O projeto prevê a criação de aterros sanitários de forma 
compartilhada e sustentável, aplicando a coleta seletiva, eliminando os 
lixões, além do manejo dos resíduos da construção civil e parcerias com os 
catadores de lixo. (SEMARH, 2011) 
 
 

Ainda no ato de lançamento do Consórcio, foi eleita a primeira diretoria da 

autarquia, composta pela então prefeita de Ribeirópolis, Evanira Nascimento 

Barreto, Presidente; pelo prefeito de Macambira, Ricardo Alves de Menezes Souza, 

Vice-Presidente; o então prefeito de Itabaiana, Luciano Bispo de Lima, Diretor Geral; 

e a então prefeita de São Miguel de Aleixo, Maria Oliveira Lima da Cruz, Diretora 

Financeira. 

4.3 Estruturas de gestão e governança 

Para a identificação e caracterização das estruturas de gestão e governança 

do CPAC Sergipano, foram estabelecidas, conforme já mencionado na seção 

correspondente aos métodos e técnicas de pesquisa para o presente relatório, três 

dimensões de análise: político-administrativa, financeiro-orçamentária e controle. 

4.3.1.1 Dimensão Político-administrativa 

Esta dimensão foi composta de cinco variáveis: planejamento institucional, 

autonomia político-partidária, engajamento dos municípios, participação dos entes 

União e Estado e estrutura organizacional.  

Quanto ao planejamento institucional, entre as finalidades do consórcio, 

estabelecidas no Protocolo de Intenções e posteriormente no Estatuto Social do 

órgão, destacam-se: 1) formular diretrizes e viabilizar a gestão associada de projetos 

e programas de desenvolvimento integrado nas áreas de resíduos sólidos e 

saneamento básico; 2) prestar serviços, inclusive de assistência de ordem técnica, a 

execução de obras e o fornecimento de bens à administração direta ou indireta dos 

Municípios consorciados e; 3) compartilhamento ou o uso em comum de 

instrumentos e equipamentos, inclusive de gestão, de manutenção, de informática, 

de pessoal técnico e de procedimento de licitação e de admissão de pessoal; entre 

outras. 

Por sua vez, dentre os documentos disponibilizados pelo CPAC e/ou 

acessados, nenhum deles foi especificamente caracterizado como planejamento 
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institucional do órgão, exceto a Lei Orçamentária Anual, referente ao exercício 2015, 

que será abordada na análise da dimensão financeiro-orçamentária. 

Com isso, informações institucionais como missão, visão, valores, carta de 

serviços, metas, prazos e horizontes não foram identificados no presente relatório, 

não obstante o Superintendente responder que o CPAC possui planejamento 

estratégico, elaborado, segundo ele, em 2014. 

Em relação à autonomia político-partidária, verificou-se que embora o 

consórcio tenha a sua instância máxima de deliberação, a Assembléia Geral, 

composta por secretários municipais e prefeitos, em sua maioria, vinculadas a 

atividades de cunho político-partidárias, isso não influi diretamente.  

As filiações partidárias dos prefeitos e prefeitas são diversas, com maior 

predominância do Partido Social Democrático (PSD), com 4 prefeitos, o Partido do 

Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), o Partido Socialista Brasileiro (PSB) e o 

Partido Democratas (DEM), com 3 prefeitos cada e o Partido da República (PR), 

Partido Solidariedade (SD), Partido dos Trabalhadores (PT), Partido Popular 

Socialista (PPS), Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), Partido 

Renovador da Ordem Social (PROS) e o Partido Democrático Trabalhista (PDT), 

com um prefeito cada. 

A presença de 11 partidos na administração de 20 municípios reflete a 

diversidade partidária da região e a multiplicidade de interesses, o que tende a 

dificultar a gestão associada, caso não sejam sobrepostos os interesses regionais. O 

Quadro 16 apresenta a relação de prefeitas e prefeitos da região, por município e 

partido político. 

 

Quadro 16 – Filiação partidária de prefeitas e prefeitos, por município político 

Partido 
 

Município 
 

Prefeito (a) 

PSD 

Areia Branca Acácia Maria Nascimento Souza 

Carira Diogo Menezes Machado 

Cumbe Marcelo Gomes Moraes 

Macambira Ricardo Alves de Menezes Souza 

   

PMDB 

Moita Bonita Marcos Antônio Costa 

Nossa Senhora Aparecida Verônica Santos Sousa da Silva 

Riachuelo Cândida Emília Sandes Vieira Leite 
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Quadro 16 – Filiação partidária de prefeitas e prefeitos, por município político 

(continuação) 

PSB 

Campo do Brito Alexsandro Menezes da Rocha 

Malhador Elayne Oliveira de Araújo 

Pinhão Eduardo Marques de Oliveira 

   

DEM 

Frei Paulo José Arinaldo de Oliveira Filho 

Pedra Mole João José de Carvalho Neto 

Siriri Gervásio Celestino de Moura 

   

SD Divina Pastora Sylvio Maurício Mendonça Cardoso 

   

PR Itabaiana Valmir dos Santos Costa 

   

PSDB Nossa Senhora das Dores João Marcelo Montarroyos Leite 

   

PDT São Miguel do Aleixo Maria Oliveira da Cruz 

   

PPS Santa Rosa de Lima Valdir Bispo dos Santos 

   

PT São Domingos Pedro da Silva 

   

PROS Ribeirópolis João Francisco da Cunha 

Fonte: Organizado pelo autor. 

Com as eleições municipais de 2012 e o final dos mandatos de prefeito 

municipal em 31 de dezembro do mesmo ano, alguns cargos da diretoria do CPAC 

sofreram alterações, em virtude da mudança de prefeito em alguns municípios. 

Os cargos de Presidente e Diretor Executivo, a partir de janeiro de 2013, 

passaram a ser ocupados pelo prefeito eleito de Ribeirópolis, João Francisco da 

Cunha e pelo prefeito eleito de Itabaiana, Valmir dos Santos Costa, respectivamente.  

Os cargos de Vice-Presidente e Diretora Financeira permaneceram 

inalterados.Ainda no ano de 2013, o então Presidente do CPAC, João Francisco da 

Cunha, prefeito de Ribeirópolis, renunciou ao cargo, assumindo o Vice-Presidente, 

Ricardo Alves de Menezes Souza, prefeito de Macambira. Também em 2013, o 

CPAC realizou a atualização do Estatuto Social, detalhando as finalidades do órgão, 
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as fontes de receita, a estrutura organizacional e as instâncias de gestão e 

governança.  

De acordo com o Superintendente do CPAC, o consórcio passou a atuar 

efetivamente a partir de 2014, quando foi instituída a Lei Orçamentária Anual (LOA) 

referente ao exercício 2015 e começaram a ocorrer os repasses financeiros pelas 

prefeituras. 

Durante a observação realizada não se verificou pontos de tensão nas 

discussões entre os presentes, o que, entretanto, não caracteriza a inexistência de 

antagonismos. Os participantes, quando questionados acerca da influência de 

questões político-partidárias no CPAC, apresentaram divisão de percepções: 43% 

afirmaram que o consórcio era afetado enquanto 43% responderam que não havia 

influência. Por sua vez, 14% não responderam.  

Em relação à ocorrência de eleições municipais em 2016, 57% dos 

representantes dos municípios consorciados responderam que as ações do CPAC 

não seriam influenciadas com o processo eleitoral nos municípios, 29% não 

souberam informar e 14% não responderam. 

Quanto ao engajamento dos municípios na fase de criação do consórcio, a 

pesquisa documental que subsidia o presente relatório indicou que a formação dos 

consórcios em Sergipe não correspondeu inicialmente a um gesto voluntário dos 

municípios. 

Em entrevista concedida ao Jornal da Cidade, publicada em 31 de julho de 

2014, o então Secretário de Estado do Meio Ambiente, Genival Nunes Silva, quando 

questionado acerca das ações do Governo Estadual para os resíduos sólidos 

afirmou que o início do processo foi marcado pela resistência dos prefeitos em 

aderirem aos consórcios: 

 

(...) nós criamos o plano de regionalização para definir os consórcios, 
fizemos o diagnóstico, a Semarh foi em busca dos prefeitos para 
estabelecer os consórcios e no início do processo houve muita resistência 
(SILVA, 2014). 

 

A resistência apontada pelo então secretário estadual também foi identificada 

na lentidão de alguns poderes legislativos municipais. Formalizado em novembro de 

2011, quando teve efetivada a inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 

(CNPJ), passando a figurar formalmente como uma pessoa jurídica de direito público 
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inscrita sob o nº 15.314.802/0001-43, o CPAC somente teve referendado totalmente 

seu Protocolo de Intenções dois anos após a assinatura.  

As câmaras municipais analisaram e aprovaram as leis ratificadoras no 

período entre 2011 e 2013, conforme Quadro 17. 

Quadro 17 – Ratificação do Protocolo de Intenções nas Câmaras Municipais, por 

município consorciado 

 
Município 

 
Nº da Lei Ratificadora/Ano Data da Sanção 

Areia Branca 018/2011 10/03/2011 

Campo do Brito 300/2011 16/12/2011 

Carira 734/2011 17/03/2011 

Cumbe 241/2011 03/03/2011 

Divina Pastora 111/2013 14/06/2013 

Frei Paulo 459/2011 01/04/2011 

Itabaiana 1.454/2011 10/03/2011 

Macambira 554/2011 08/12/2011 

Malhador 348/2011 01/03/2011 

Moita Bonita 385/2011 22/03/2011 

N. S. Aparecida 38/2011 04/03/2011 

N. S. das Dores 180/2011 03/10/2011 

Pedra Mole 162/2011 17/10/2011 

Pinhão 310/2011 06/12/2011 

Riachuelo 547/2013 03/06/2013 

Ribeirópolis 624/2011 09/12/2011 

São Miguel do Aleixo 191/2011 29/03/2011 

Santa Rosa de Lima 104/2011 20/04/2011 

São Domingos 237/2013 19/06/2013 

Siriri 169/2011 11/05/2011 

Fonte: Organizado pelo autor. Adaptado do Portal Eletrônico do Consórcio Público do Agreste Central 
Sergipano. Disponível em: http://www.consorcioagreste.com.br. Acesso em: 14 mai. 2016. 
 
 

A resistência identificada nos momentos iniciais de constituição do CPAC, 

contudo, não persistiu ao analisarmos a percepção dos representantes dos 

municípios consorciados acerca da viabilidade da gestão consorciada. Perguntados 

se achavam viável a gestão consorciada para outros serviços, como transporte 

intermunicipal, iluminação pública, gestão do turismo, saúde, educação, 86% dos 

http://www.consorcioagreste.com.br/


79 

 

participantes responderam positivamente, enquanto 14% não informaram. Nenhum 

participante respondeu negativamente a questão. 

Concernente à participação do ente Federal e Estadual no processo de 

formação e atuação do CPAC, a forte indução desses níveis governamentais foi 

determinante na integração dos municípios para a formação dos consórcios públicos 

intermunicipais de saneamento em Sergipe.  

O papel indutor e condutor do governo estadual através da SEMARH, com o 

financiamento da União através do Ministério do Meio Ambiente, engrenou o 

processo de constituição dos consórcios públicos.  

Ações como a elaboração dos estudos de regionalização que embasaram a 

constituição de cada um dos quatro consórcios para a gestão dos resíduos sólidos 

criados em Sergipe também foram executadas pelo Governo de Sergipe. Segundo o 

então secretário Genival Nunes: 

 

O plano de regionalização fez um levantamento com diagnóstico local e um 
prognóstico. Com esse prognóstico definimos os consórcios e no lugar de 
oito planos territoriais definimos quatro grupos. Foram muitas as reuniões 
para que esses consórcios se estabelecessem e fossem criadas as 
autarquias, porque hoje esses grupos de municípios, os consórcios, são 
autarquias, com direção, inclusive. Eles têm sedes nos respectivos 
municípios. O do Agreste Central é composto por 20 municípios; o do Baixo 
São Francisco tem 28; o do Sul/Centro Sul possui 16 membros; e o da 
Grande Aracaju, 11 (SILVA, 2014). 

 

Quanto à elaboração dos planos intermunicipais de resíduos sólidos e dos 

planos estaduais de resíduos sólidos e coleta seletiva, o então secretário colocou 

que tais ações do Governo Estadual, foram ou estavam em execução, restando aos 

municípios darem seguimento, em busca do cumprimento da legislação. Para o 

então secretário, 

Os municípios teriam opção de entrar no consórcio ou fazerem todos os 
planos sozinhos, mas o Estado teria a obrigação de fazer o consórcio, então 
fizemos, como também realizamos o plano estadual e o de regionalização. 
Agora estamos concluindo os planos intermunicipais, que são os dos 
consórcios. Além disso, desenvolvemos o plano estadual de coleta seletiva, 
no qual fizemos uma cartilha para cada prefeito saber como é que é feita a 
implantação da coleta seletiva, ou seja, tudo o que o Estado poderia e 
deveria fazer, o fez. Não estou jogando a espada, agora, para os 
municípios, mas a questão é que a bola agora está com eles. Muitos desses 
municípios, inclusive, negligenciaram isso durante algum tempo (SILVA, 
2014). 
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 Perguntado sobre quais as razões que levaram os municípios do Agreste 

Central Sergipano a se consorciarem para a gestão dos resíduos sólidos, o 

Superintendente do CPAC indicou as três principais causas: 1) a previsão de 

priorização de recursos para municípios consorciados, contida na PNRS; 2) a 

indução dos governos estadual e federal; e 3) a fiscalização de órgãos de controle, a 

exemplo do Ministério Público Estadual. 

 A priorização de acesso aos recursos da União, uma das causas indicadas 

pelo participante, está prevista no Art. 18, § 1º, inciso I da Lei nº 12.305, a PNRS. A 

norma legal determina que: 

  

(...) Art. 18.  A elaboração de plano municipal de gestão integrada de 
resíduos sólidos, nos termos previstos por esta Lei, é condição para o 
Distrito Federal e os Municípios terem acesso a recursos da União, ou por 
ela controlados, destinados a empreendimentos e serviços relacionados à 
limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos, ou para serem 
beneficiados por incentivos ou financiamentos de entidades federais de 
crédito ou fomento para tal finalidade. 
§ 1

o
  Serão priorizados no acesso aos recursos da União referidos 

no caput os Municípios que:  
I - optarem por soluções consorciadas intermunicipais para a gestão dos 
resíduos sólidos, incluída a elaboração e implementação de plano 
intermunicipal, ou que se inserirem de forma voluntária nos planos 
microrregionais de resíduos sólidos referidos no § 1

o
 do art. 16 

(...) (BRASIL, 2012b). 

 

A segunda causa apontada, a indução dos governos estadual e federal para o 

consorciamento de municípios, valida hipóteses formuladas por Abrúcio et al. (2010, 

p.13) sobre os fatores que têm contribuído para o aumento do número de consórcios 

públicos no país, quando ele cita o crescimento da participação do Governo Federal 

no processo de consorciamento e a vinculação dessa participação a programas ou 

políticas públicas. 

A menção sobre a atuação dos órgãos de controle, especialmente do 

Ministério Público do Estado de Sergipe (MPSE), validou a pesquisa documental, 

que identificou uma considerável atuação do Centro de Apoio Operacional do Meio 

Ambiente, Urbanismo, Patrimônio Social e Cultural (CAOP), coordenado pelo 

Promotor de Justiça Carlos Henrique Siqueira Ribeiro, detalhada a seguir neste 

relatório, quando analisada a dimensão controle. 
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Quanto à estrutura organizacional do CPAC, o Protocolo de Intenções e o 

Estatuto da autarquia apresentam informações relevantes acerca da caracterização 

da força de trabalho e da operacionalização do consórcio.  

 Dividido em seis órgãos internos, o CPAC é composto pela Assembléia Geral, 

Diretoria, Ouvidoria, Câmara de Regulação, Superintendência e a Conferência 

Regional de Saneamento Básico e Resíduos Sólidos. 

Instância máxima de decisão do consórcio, a Assembléia Geral é composta 

por um representante de cada município consorciado, podendo este ser o chefe do 

Poder Executivo ou pessoa por ele designada oficialmente. O órgão deve reunir-se 

ordinariamente quatro vezes por ano, nos meses de março, junho, setembro e 

novembro e, extraordinariamente, sempre que convocada. 

As atribuições estatutárias previstas são as definidas na Lei nº 11.107/2005 e 

no Decreto nº 6.017/2007, que, respectivamente, instituiu e regulamentou o 

funcionamento dos consórcios públicos no país. São também atribuições da 

Assembléia Geral do CPAC, de acordo com a Cláusula 19ª do Protocolo de 

Intenções:  

I - Homologar o ingresso no Consórcio de ente federativo que tenha 
ratificado o Protocolo de Intenções após dois anos de sua subscrição; 
II - Aplicar a pena de exclusão do Consórcio; 
III - Elaborar os estatutos do Consórcio a aprovar suas alterações; 
IV - Eleger o Presidente do Consórcio, para mandato de 2 (dois) anos, 
permitida a reeleição para um único período subseqüente; 
V - Destituir o Presidente do Consórcio; 
VI - Ratificar ou recusar a nomeação ou destituir os demais membros da 
Diretoria; 
VII - Aprovar: 
a) O orçamento plurianual de investimentos; 
b) O programa anual de trabalho; 
c) O orçamento anual do Consórcio, bem como os respectivos créditos 

adicionais, inclusive a previsão de aportes a serem cobertos por 
recursos advindos de contrato de rateio; 

d) A realização de operações de crédito; 
e) A alienação e operação de bens do Consórcio ou a oneração daqueles 

em relação aos quais, nos termos do contrato de programa, tenham 
sido outorgados os direitos de exploração ao Consórcio 

VIII - Homologar, desde que aprovados previamente pela Câmara de 
Regulação: 
a) Os planos de saneamento básico na área da gestão associada; 
b) Os regulamentos dos serviços públicos de saneamento básico e suas 

modificações; 
c) As minutas dos contratos de programa nos quais o Consórcio 

compareça como contratante ou prestador de serviço público de 
saneamento básico; 

d) A minuta de edital de licitação para concessão de serviço público de 
manejo de resíduos sólidos no qual o Consórcio compareça como 
contratante, bem como a minuta do respectivo contrato de concessão; 
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e) O reajuste e a revisão das tarifas e preços públicos decorrentes da 
prestação de serviço público de saneamento básico e dos preços 
públicos a que se refere o §10 da Cláusula 7ª; 

f) O reajuste dos valores da taxa uniforme de coleta, remoção e 
destinação de resíduos domiciliares, nos termos das leis municipais. 

 

Ainda de acordo com o Estatuto da autarquia, também compete à Assembléia 

Geral a aprovação do plano operacional da prestação dos serviços que tenham sido 

delegados para o Consórcio ou cuja contratação tenha sido delegada ao Consórcio 

e aprovar o plano de cargos e carreiras dos empregados do Consórcio. 

Quanto à composição da Diretoria, ela se dá por meio de quatro cargos, o de 

Presidente, Vice-Presidente, Diretor Geral e Diretor Financeiro. Todos os cargos da 

Diretoria devem, obrigatoriamente, ser preenchidos por prefeitos. O mandato da 

Diretoria é de 2 (dois) anos, coincidindo com os dois biênios que integram os 

mandatos dos prefeitos. De acordo com o Estatuto, compete à Diretoria do CPAC: 

I – Aprovar a proposta de orçamento anual, de créditos adicionais, de 
orçamento plurianual de investimentos, de instrução de fundo especial e de 
realização de operação de crédito, autorizando que seja qualquer dessas 
propostas apreciada pela Assembleia Geral; 
II – Aprovar a proposta de fixação, revisão ou reajuste de tarifas e outros 
preços públicos, autorizando que seja enviada para emissão de parecer da 
Câmara de Regulação e aprovação da Assembleia Geral; 
III – Aprovar as propostas de planos e regulamentos de saneamento 
ambiental, autorizando que sejam encaminhadas, para apreciação, à 
Câmara de Regulação e à Assembleia Geral; 
IV – Aprovar proposta de cessão de servidores ao Consórcio, autorizando 
que seja apreciada pela Assembleia Geral; 
V – Alterar, definitiva ou provisoriamente, o numero de horas da jornada de 
trabalho dos empregados do Consórcio, ou dos servidores para ele cedidos; 
VI – Elaborar proposta de Regulamento Geral do Pessoal do Consórcio, 
enviando-a para a apreciação da Assembleia Geral; 
VII – Conceder, nos termos previstos no orçamento anual do Consórcio, 
revisão anual da remuneração de seus empregados; 
VIII – Autorizar a instauração de procedimentos licitatórios relativos a 
contratos cujo valor estimado seja igual ou inferior a R$ 150.000,00 (cento e 
cinquenta mil reais); 
IX – Autorizar a instauração de licitação que não de tipo menor preço, nos 
termos de justificativa subscrita pelo Superintendente; 
X – Propor alterações ao presente estatuto ou resolver questões vinculadas 
à interpretação de seus dispositivos; 
XI – Julgar, além do estabelecido no Contrato de Consórcio: 
a) Impugnações a editais de concursos públicos; 
b) Recursos referentes ao indeferimento de inscrição de concursos públicos 

ou à homologação de seus resultados; 
c) Recursos referentes ao indeferimento de registro cadastral, para fins de 

constar do cadastro de fornecedores; 
XII – Estabelecer, orientar e supervisionar todos e quaisquer procedimentos 
técnicos, administrativos e operacionais no âmbito do Consórcio, 
fornecendo, inclusive, subsídios para deliberações e ações do Consórcio. 
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§ 1º - Em face de decisões da Diretoria não cabe recurso à Assembléia 
Geral, porém esta última, ex-offício, poderá debater, manter, extinguir ou 
modificar atos da Diretoria. 
§ 2º - Os não membros da Diretoria somente poderão assistir ou participar 
de suas reuniões caso convidados pelo Presidente. 

 

A atual Diretoria do CPAC é composta de quatro cargos. O cargo de vice-

presidente encontra-se vago, em virtude da ascensão do então vice-presidente ao 

cargo de presidente, ocorrida em 2013. A composição da diretoria do CPAC está 

detalhada no Quadro 18. 

 

Quadro 18 – Composição da Diretoria do CPAC 

 
Cargo 

 
Ocupante Município 

Presidente Prefeito Ricardo Alves de Menezes Souza Macambira 

Vice-Presidente Não informado Não informado 

Diretor Executivo Prefeito Valmir dos Santos Costa Itabaiana 

Diretor Financeiro Prefeito João Marcelo Montarroyos Leite Nossa Senhora das Dores 

Fonte: Elaborado pelo autor. Baseado em documentos disponibilizados pelo CPAC. 

 

Em relação à Ouvidoria do CPAC, as atribuições também estão previstas no 

Estatuto da organização. O órgão deve ser ocupado por um servidor integrante do 

quadro de pessoal do Consórcio. Por não ser cargo eletivo, não há prazo de duração 

do mandato do Ouvidor (a) do CPAC. Compete à Ouvidoria receber e processar 

críticas, sugestões e reclamações dos usuários e demais interessados quanto à 

atuação dos prestadores de serviços e do próprio Consórcio.  

O prazo estabelecido para resposta às críticas e sugestões é de 30 (trinta) 

dias e para as reclamações é de 5 (cinco) dias úteis, conforme o Art. 52, parágrafos 

2º e 3º do Estatuto. A estrutura e a atuação da Ouvidoria do CPAC estão analisadas 

com mais detalhes neste relatório na dimensão controle. 

A Câmara de Regulação do CPAC é o órgão responsável pela 

regulamentação da prestação dos serviços inerentes à atuação do Consórcio. Cabe 

ao órgão, entre outras atribuições, opinar sobre os mecanismos de 

acompanhamento, fiscalização e avaliação dos serviços e prestar, anualmente, 

informações aos usuários sobre a qualidade dos serviços regulados. 
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O órgão deve ser dirigido por um colegiado, composto de 5 (cinco) membros, 

entre eles o Presidente, uma Diretoria Técnica e uma Diretoria Administrativa e 

Financeira.  

De acordo com o Estatuto do CPAC, o mandato do Presidente do colegiado é 

de 4 (quatro) anos, vedada a recondução para período consecutivo. Ainda segundo 

o Estatuto do Consorcio, as receitas da Câmara de Regulação deverão advir de taxa 

a ser cobrada dos prestadores de serviços regulados, de acordo com a legislação 

dos entes consorciados. Exceto os cargos do colegiado diretivo, os demais cargos 

da Câmara de Regulação deverão ser preenchidos por concurso público. 

A Superintendência do CPAC é o órgão cuja principal atribuição é exercer a 

direção e a supervisão das atividades técnicas, administrativas e financeiras do 

Consórcio. De acordo com o Art. 62º do Estatuto, o Superintendente possui 

mandado de 4 (quatro) anos, sem limite temporal para reconduções.  

O ocupante do cargo deve exercer suas funções em regime de dedicação 

integral, somente podendo exercer funções de magistério, em horário não conflitante 

com o seu expediente normal no Consórcio. Atualmente, o Superintendente do 

CPAC é o Sr. Caio Marcelo Valença Teles de Menezes. 

A Conferência Regional de Saneamento Básico e Resíduos Sólidos é a 

instância responsável por examinar, avaliar e debater temas e elaborar propostas de 

interesse da gestão do saneamento básico nos municípios consorciados.  

Convocada pelo Presidente do CPAC a cada 2 (dois) anos, a conferência 

regional deve ser precedida pela etapa municipal, a ser encerrada pelo menos 2 

(dois) meses antes da etapa regional ter início. Informações como o material que 

será objeto de discussão e decisão na Conferência e o Regimento Interno do evento 

devem ser previamente divulgados no sitio eletrônico oficial do Consórcio. 

O anexo I do Estatuto do CPAC dispõe sobre o quadro de pessoal da 

autarquia. Nele, estão contidos nove cargos, detalhados por função, lotação, jornada 

de trabalho e remuneração. O Quadro 19 apresenta a estrutura do quadro de 

pessoal do CPAC. 
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Quadro 19 – Quadro de pessoal previsto no Estatuto do CPAC 

Cargo Funções Lotação 
Jornada 

de 
Trabalho 

Remuneração 

01 
Superintendente 

 
 

Coordenação das atividades 
técnicas, administrativas e 
financeiras do Consórcio; 

Redação de textos; Assessoria 
de imprensa; Edição do sitio do 

consórcio na internet; 
Recebimento de reclamações, 

sugestões e críticas ao 
funcionamento do Consórcio e à 
prestação de serviços prestados 

pelo Consórcio ou por ele 
contratados, entre outras. 

Superintendência 
40 horas 
semanais 

Até 12 salários 
mínimos 
vigente 

01 Nível 
Técnico/ Diretor 

Executivo 
Apoiar a Superintendência Superintendência 

40 horas 
semanais 

Até 4,85 
salários 
mínimos 
vigente 

01 Economista 

Planejamento estratégico do 
Consórcio; Planejamento das 

atividades técnicas da prestação 
dos serviços de saneamento 

básico; Monitoramento da 
implementação dos planos da 

prestação dos serviços; 
Operação das contas bancárias 

em conjunto com o 
Superintendente 

Assessoria de 
Planejamento 

40 horas 
semanais 

Até 4,15 
salários 
mínimos 
vigente 

01 Técnico em 
Edificações 

Desenvolver atividades de 
planejamento e monitoramento 

da prestação dos serviços e 
Assistência técnica aos 

municípios consorciados 

Assessoria de 
Planejamento 

40 horas 
semanais 

Até 3,5 
salários 
mínimos 
vigente 

01 Nível 
Tecnológico 

Desenvolvimento de atividades 
de planejamento e 

monitoramento da prestação de 
dos serviços; Acompanhamento 

da implementação do 
planejamento estratégico do 

consórcio; Desenvolvimento do 
sistema de informação do 

Consórcio 

Assessoria de 
Planejamento 

40 horas 
semanais 

Até 4,15 
salários 
mínimos 
vigente 

01 Biólogo 

Coordenação das atividades de 
educação; Desenvolvimento de 

atividades de mobilização social; 
Apoio às atividades de 

mobilização social. 

Assessoria de 
Comunicação; 
Mobilização 

Social e 
Educação 
Ambiental 

40 horas 
semanais 

Até 4,15 
salários 
mínimos 
vigente 

01 Advogado 
(Assessor 
Jurídico) 

Defesa do Consórcio em ações 
judiciais; Promoção de ações 

judiciais de interesse do 
consórcio. 

Assessoria 
Jurídica 

40 horas 
semanais 

Até 5,5 
salários 
mínimos 
vigente 
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Quadro 19 – Quadro de pessoal previsto no Estatuto do CPAC (continuação) 

Cargo Funções Lotação 
Jornada 

de 
Trabalho 

Remuneração 

01 
Engenheiro 

Civil 

Coordenação das atividades de 
capacitação de técnicos do 
consórcio e dos municípios 

consorciados; Desenvolvimento de 
atividades de assistência técnica 

aos municípios consorciados. 

Diretoria Técnica – 
Setor de Apoio 

Técnico 

40 horas 
semanais 

Até 4,15 
salários 
mínimos 
vigente 

01 
Engenheiro 
Químico ou 

Químico 

Analise de procedimentos de 
licenciamento e emissão de parecer 

técnico 

Diretoria 
Administrativa e 

Financeira – Setor 
Financeiro 

40 horas 
semanais 

Até 4,15 
salários 
mínimos 
vigente 

01 Diretor 
Financeiro 

Elaboração dos orçamentos, 
balancetes e balanços; Lançamento 

da contabilidade; Preparação de 
orçamentos; Controle dos 

recebimentos do Consórcio e 
Emissão de pagamentos; 
Atividades de controle e 

manutenção do patrimônio; 
Coordenação das compras de bens 
e serviços; elaboração de editais. 

Diretoria 
Administrativa e 

Financeira – Setor 
Financeiro/Finanças 

e Contabilidade 

40 horas 
semanais 

Até 5,5 
salários 
mínimos 
vigente 

Fonte: Estatuto do CPAC. Disponível em: http://consorcioagreste.com.br/estatuto/. Acesso em: 14 
mai. 2016. 

 

De acordo com o Superintendente do Consórcio, atualmente o quadro de 

pessoal é composto apenas por seis funcionários: um superintendente, um diretor, 

um engenheiro civil, uma secretária, um auxiliar administrativo e um pregoeiro. 

Todos os funcionários foram admitidos mediante livre nomeação dos gestores com 

exceção do Superintendente, eleito pela Assembléia Geral. Os serviços de 

assessoria jurídica e contábil são executadas mediante contrato de prestação de 

serviços. 

4.3.1.2 Dimensão financeiro-orçamentária 

Esta dimensão corresponde à aplicação de duas variáveis: a disponibilidade 

orçamentária e a captação de recursos. Os recursos orçamentários e financeiros do 

CPAC são oriundos das contratações realizadas com cada um dos municípios 

consorciados por meio do contrato de rateio.  

A parcela que cada ente deve repassar ao CPAC corresponde a 0,3% dos 

recursos recebidos a título de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 

(ICMS) e do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). O município de Itabaiana 

contribui com uma alíquota menor, de 0,2% do ICMS e do FPM, de acordo com o 

contrato de rateio. 

http://consorcioagreste.com.br/estatuto/
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Através de levantamento junto aos portais eletrônicos do Tesouro Nacional e 

da Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe (SEFAZ), verificou-se, com base 

nas transferências efetivamente recebidas pelos municípios do Agreste Central a 

título de FPM e ICMS, que os valores estimados de repasse para o CPAC no 

exercício 2015, foram da ordem de R$ 739.718,14. A média mensal estimada para 

efeitos de receita do CPAC alcançou a quantia de R$ 61.643,20. 

Em levantamento correspondente ao primeiro semestre do exercício 2016, 

realizado através dos mesmos bancos de dados, foi identificada para o CPAC uma 

receita estimada mensal de R$ 60.951,04.  

Em comparação à estimativa média mensal do primeiro semestre de 2015, 

quando o valor era de R$ 63.305,67, a queda da receita no mesmo período de 2016 

foi da ordem de 3,71%, conforme Tabela 16 a seguir. 

Tabela 16 – Valores estimados dos repasses financeiros dos municípios consorciados 

para o CPAC, por período 

Período ICMS FPM Total 
Repasse ao 

CPAC 

Média 
mensal de 
repasse ao 

CPAC 

Acumulado 
(2015) 

R$     
83.975.437,38 

R$ 
177.548.582,93 

R$ 
261.524.020,31 

R$ 739.718,34 R$ 61.643,20 

Jan - Jun 
(2015) 

R$         
42.889.904,91 

R$ 
91.395.190,85 

R$ 
134.285.095,76 

R$ 379.834,03 R$ 63.305,67 

Jan - Jun 
(2016) 

R$ 
39.661.061,68 

R$ 
89.863.414,86 

R$ 
129.524.476,54 

R$ 365.706,25 R$ 60.951,04 

Fonte: Tesouro Nacional e Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe. 

 

Quando questionado sobre a receita média mensal do CPAC, o 

Superintendente afirmou que o valor se aproximava de 65 mil reais mensais, o que 

atesta a consistência dos levantamentos feitos através dos dados disponíveis no 

Tesouro Nacional e na Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe. 

A questão da falta de recursos financeiros também encontra amparo nos 

levantamentos dos valores recebidos a título de FPM e ICMS, bases de cálculo para 

o repasse ao CPAC.  

Com uma queda de 3,71%, é possível que no segundo semestre do exercício 

2016 essa tendência permaneça ou se agrave, diante do cenário de queda nos 

repasses do FPM, que correspondem a 68% do valor repassado mensalmente ao 
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consórcio, enquanto a arrecadação do ICMS, mesmo estabilizada pela alta do 

imposto, representa 32% do repasse. 

Essa forte tendência de queda nas transferências constitucionais e voluntárias 

da União e do Estado pode ser responsável pela percepção dos representantes dos 

municípios consorciados ao CPAC quanto à solução para a falta de recursos 

financeiros, apontada como um dos maiores problemas. 

Acerca dos entraves mais freqüentes, quando perguntados nos questionários 

aplicados quais os maiores problemas enfrentados na gestão dos resíduos sólidos 

no Agreste Central, os representantes dos municípios consorciados citaram as 

seguintes barreiras: 1) falta de recursos financeiros; 2) dificuldades com o 

funcionamento das cooperativas de reciclagem; 3) pouca articulação política na 

região; e 4) pouca colaboração da população com a coleta seletiva. 

A indicação pelos representantes dos municípios consorciados da escassez 

de recursos também valida o Relatório de Fiscalização nº 485/2015, referente ao 

processo de Tomada de Contas nº 029.252/2015-6, no âmbito do TCU. 

O objetivo do relatório foi realizar o monitoramento estabelecido no item 9.6 

do Acórdão 2697/2011-TCU-Plenário, que estabeleceu a continuidade à verificação 

do cumprimento das determinações e recomendações proferidas no Acórdão 

2067/2008-TCU-Plenário, relativo à auditoria na ação ―Implantação e Melhoria de 

Sistemas Públicos de Manejo de Resíduos Sólidos em Municípios de até 50.000 

Habitantes‖, da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA).  

A Tabela 17 apresenta a execução orçamentária e financeira da ação 10GG 

de 2012 a 2016.  

Tabela 17 – Execução orçamentária e financeira da ação 10GG da FUNASA 

Exercício  
Dotação 

Inicial 
Autorizado Empenhado Liquidado Pago 

Restos a 
pagar pago 

2012 
R$ 

343.846.380,00 
343.846.380,00 32.825.677,00 0 0 66.730.968,00 

2013 167.706.080,00 180.156.080,00 73.627.722,00 0 0 29.952.322,00 

2014 103.744.418,00 108.944.418,00 36.700.000,00 0 0 11.518.792,00 

2015 169.673.061,00 169.423.061,00 1.790.272,00 0 0 19.370.128,00 

2016 77.054.230,00 77.054.230,00 0 0 0 912.154,00 

Total 862.024.169,00 879.424.169,00 0 0 0 128.484.364,00 
Fonte: TCU (2016). 
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Através dos dados exibidos na Tabela 17, nota-se que ao longo dos últimos 

cinco anos os recursos previstos para a ação 10GG da FUNASA foram 

significativamente reduzidos, alcançando no ano corrente, nenhum valor 

empenhado. 

A preocupação com o funcionamento dos consórcios, inclusive quanto a 

obstáculos para a gestão, foi objeto de reunião no dia 07 de janeiro de 2015, no 

MPSE. Foram discutidas as pendências existentes que obstavam a implementação 

e o andamento dos consórcios sergipanos. 

A Figura 4 exibe a reunião supracitada, que contou com a presença do 

coordenador do CAOP, do atual Secretário de Estado do Meio Ambiente e dos 

Recursos Hídricos, Olivier Ferreira das Chagas e dos superintendentes dos quatro 

consórcios públicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Reunião entre MPSE, SEMARH e consórcios intermunicipais 
Fonte: Página Eletrônica do MPSE. Disponível em: 
http://www.mpse.mp.br/Caop/Noticias/NoticiaExibir.aspx?caop=8&id=1757. Acesso em: 10 mar. 2016 

 

Na oportunidade, os representantes dos consórcios colocaram como 

principais percalços: 1) a não ratificação dos contratos de programa e rateio por 

alguns poucos municípios; 2) não abertura de conta bancária no Banco do Brasil 

para o depósito do percentual acordado quanto à parcela do FPM; 3) dificuldades na 

manutenção das cooperativas de catadores.  

A não assinatura dos contratos de programa e de rateio por parte dos 

municípios representa uma grande dificuldade para os consórcios intermunicipais, 

http://www.mpse.mp.br/Caop/Noticias/NoticiaExibir.aspx?caop=8&id=1757
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por comprometer o funcionamento dos órgãos, que necessitam do repasse dos para 

o planejamento e custeio de suas despesas.  

De acordo com o Superintendente do CPAC, atualmente as únicas fontes de 

receita do consórcio do Agreste Central são os repasses feitos pelos municípios 

consorciados. 

Quanto ao entrave para abertura de conta para repasse do percentual do 

FPM junto ao Banco do Brasil, o Superintendente afirmou que o cadastramento da 

conta do CPAC no Banco do Brasil, para fins de retenção do percentual do Fundo de 

Participação de Municípios (FPM), chegou à via judicial, através do processo nº 

201682000136, em tramitação no Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe 

A grande expectativa do CPAC no âmbito da captação de recursos está com 

o Programa Águas de Sergipe, empréstimo de US$ 70,275 milhões, concedido pelo 

Banco Mundial ao Governo do Estado para fins de promoção do uso eficiente e 

sustentável da água na bacia do Rio Sergipe, fortalecendo a gestão do setor, 

aperfeiçoando as práticas de gestão do solo e melhorando a qualidade da água.  

Dos valores correspondentes ao total do financiamento, 50% são destinados 

a projetos de esgotamento sanitário, 25% ao abastecimento de água, 20% para 

irrigação e drenagem e 5% para gestão dos resíduos sólidos (SEMARH, 2016). 

Para a gestão dos resíduos sólidos, o Programa Água de Sergipe pretende 

custear a construção de seis aterros sanitários no Agreste Central, propostos pelo 

Plano Intermunicipal de Resíduos Sólidos da região. Os aterros sanitários previstos 

serão de pequeno e médio porte, compartilhados e individuais, conforme Quadro 20. 

Quadro 20 – Distribuição dos aterros sanitários para o Agreste Central Sergipano 

 
Porte do 

aterro 
sanitário 

 

Enquadramento Localização Outros municípios atendidos 

Pequeno Individual Carira - 

Pequeno 
Compartilhado 

Divina Pastora 
Riachuelo e Santa Rosa de 

Lima 
Pequeno Compartilhado Frei Paulo Pedra Mole e Pinhão 
Pequeno Compartilhado Nossa Senhora das Dores Cumbe e Siriri 
Pequeno Compartilhado Nossa Senhora Aparecida São Miguel do Aleixo 

Médio Compartilhado Itabaiana 

Areia Branca, Campo do Brito, 
Macambira, Malhador, Moita 

Bonita, Ribeirópolis e São 
Domingos 

Fonte: SEMARH (2014). 
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 Não é suficiente, entretanto, a construção de aterros sanitários sem a devida 

segregação dos resíduos gerados. A finalidade dos aterros é o descarte apenas dos 

rejeitos, materiais inorgânicos sem perspectiva de reaproveitamento ou reciclagem. 

 O estímulo a programas de reciclagem através de ações voltadas para a coleta 

seletiva e o apoio às cooperativas são essenciais para a redução do risco de os 

aterros sanitários instalados voltarem a tornar-se lixões. 

 Segundo o TCU, 56% dos aterros sanitários financiados por meio de convênios 

assinados nos anos de 2000 e 2001 foram abandonados ou passaram a funcionar 

como lixões. A baixa capacidade técnica e financeira dos municípios para manter os 

aterros sanitários em plena operação e a insuficiência de capacitação e apoio 

técnico prestados pela FUNASA foram as principais causas apontadas para o baixo 

índice de sustentabilidade dos sistemas de gerenciamento de resíduos empregados. 

O risco de aterros sanitários tornarem-se lixões também foi apontado pela 

representante do MMA, Maria Stela Magalhães, no I Seminário Estadual de 

Resíduos Sólidos de Sergipe. Em sua fala, a técnica, destacou a viabilidade da 

gestão consorciada na redução desse risco: 

 

O uso de consórcio para a gestão do lixo torna a vida do gestor público mais 
tranquila pelo fato do consórcio ser um órgão técnico, capaz de realizar os 
serviços e até operá-lo como um todo. Vários investimentos foram perdidos 
em prefeituras por conta da ausência de excelência em gestão desses 
resíduos. O que era aterro sanitário acabou se transformando em lixões 
(SEMARH, 2010). 

 

 No que concerne ao apoio às cooperativas, a operacionalização tem 

encontrado dificuldades em virtude da queda da atividade industrial no setor de 

materiais utilizados em reciclagem. Com a escassez dos materiais, o rateio entre os 

cooperados tem sofrido queda acentuada. Isso tem levado diversos catadores a 

abandonarem as cooperativas, colocando em risco de solução de continuidade os 

programas de coleta seletiva existentes. 

Diante desse cenário, o caráter social da coleta seletiva foi destacado pelo 

representante do MPSE, ao detalhar a atribuição que cada município possui na 

organização dos catadores em cooperativas. Segundo o Promotor entrevistado: 

(...) coleta seletiva deve ser acompanhada do fortalecimento dos catadores, 
com a inclusão social e produtiva deles. Os catadores fortalecidos 
conseguem reduzir o quantitativo de resíduos a serem destinados aos 
aterros em aproximadamente 30%. Além do que gera trabalho para eles. 
Eles vão catalisar o processo e isso facilita bastante o a inclusão. A coleta 
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seletiva é cultural e os municípios podem fazer isso, difundindo a prática 
nas escolas, nos órgãos públicos, iniciando o modelo por uma rua ou um 
bairro, refletindo para o restante da sociedade. 
 

Atualmente o CPAC tem desenvolvido diversas ações no âmbito da coleta 

seletiva e da educação ambiental. Através de parcerias com a SEMARH, a 

Universidade Tiradentes (UNIT), as prefeituras municipais e as cooperativas de 

catadores. 

A realização de palestras em escolas, a distribuição de coletores de resíduos 

recicláveis, a mobilização de catadores e a construção de um galpão de triagem no 

município de Itabaiana representam parte das ações conduzidas pelo CPAC na 

região. 

A Figura 5 exibe a inauguração de um Ponto de Entrega Voluntária (PEV) de 

materiais recicláveis em uma escola no município de Moita Bonita. Nessa ação, o 

CPAC, em conjunto com as prefeituras, distribui coletores nas escolas, de modo que 

os alunos e pais depositem na escola os materiais separados em suas residências, 

dinamizando a coleta pelos catadores. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Inauguração de PEV em escola de Moita Bonita 
Fonte: Página eletrônica do CPAC. Disponível em: http://consorcioagreste.com.br/pev-moita-bonita-
se/. Acesso em: 20 mai. 2016 

 
 

Além das escolas, as ações de formação de pontos de coleta também se 

concentram nas festividades religiosas e culturais realizadas na região. A Figura 6 

exibe a entrega de uniformes para catadores que trabalharam na Festa do 

http://consorcioagreste.com.br/pev-moita-bonita-se/
http://consorcioagreste.com.br/pev-moita-bonita-se/
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Caminhoneiro, evento ocorrido anualmente na cidade de Itabaiana e que atrai 

visitantes oriundos de diversos municípios de Sergipe e de outros estados. 

 

 

  

 

 

 
 

 

 
Figura 6 – Entrega de uniformes aos catadores e catadoras de Itabaiana 

Fonte: Página eletrônica do CPAC. Disponível em: http://consorcioagreste.com.br/entrega-de-
materiais-em-itabaiana/. Acesso em: 16 jun. 2016 
  

Outra importante ação no âmbito da coleta seletiva e reciclagem é a 

construção, com recursos do CPAC, de um galpão de triagem no município de 

Itabaiana.  

Situado no Povoado Oiteiro do Capim, nas imediações da área do atual lixão 

do município, a obra iniciada em 01 de junho de 2016 e com previsão de término em 

30 de agosto de 2016, é custeada com recursos próprios da autarquia e está orçada 

em R$ 48.368,00. As Figuras 7 e 8 exibem as obras de construção da unidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 7 – Placa informativa referente à construção do galpão de reciclagem do CPAC 

Fonte: Página eletrônica do CPAC. Disponível em: http://consorcioagreste.com.br/inspecao-tecnica/. 
Acesso em: 22 jul. 2016 

http://consorcioagreste.com.br/entrega-de-materiais-em-itabaiana/
http://consorcioagreste.com.br/entrega-de-materiais-em-itabaiana/
http://consorcioagreste.com.br/inspecao-tecnica/
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Figura 8 – Montagem da estrutura de concreto do galpão de reciclagem do CPAC 

Fonte: Página eletrônica do CPAC. Disponível em: http://consorcioagreste.com.br/inspecao-tecnica/. 
Acesso em: 22 jul. 2016 
 
 

Os mecanismos de fiscalização, avaliação e controle da aplicação dos 

recursos humanos e financeiros utilizados no desenvolvimento das ações do CPAC, 

são fundamentais para a garantia da eficiência do órgão. Esses mecanismos estão 

analisados na subseção a seguir. 

4.3.1.3 Dimensão controle 

A dimensão controle abrange três esferas de mecanismos de controle das ações do 

Consórcio: o controle interno, o controle externo e o controle social. A dimensão 

controle, especialmente o controle social, possui estreita ligação com a lógica da 

governança pública.  

O controle interno representa os instrumentos de controle existentes dentro 

da própria organização. Na estrutura administrativa do CPAC, normatizada tanto 

pelo Protocolo de Intenções quanto pelo Estatuto da autarquia não está especificado 

nenhum órgão de controle interno. Também não há menção a um conselho 

administrativo ou fiscal, que possua a atribuição de analisar e aprovar as contas do 

CPAC. 

Quanto ao controle externo, exercido por órgãos oficiais de fiscalização, 

destacam-se as atuações do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE) e 

do Ministério Público do Estado de Sergipe (MPSE). 

http://consorcioagreste.com.br/inspecao-tecnica/
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No âmbito do TCE/SE, a análise e fiscalização das contas do CPAC 

Sergipano no biênio 2016/2017, por distribuição regulamentada pelo Ato Deliberativo 

nº 876, de 03 de dezembro de 2015, é competência da 6ª Área de Controle e 

Inspeção da Administração Pública Estadual e Municipal, sob coordenação do 

Conselheiro Carlos Pinna de Assis. Vale destacar que o CPAC é o único consórcio 

público contido na distribuição de órgãos a serem fiscalizados pelo TCE/SE. 

Em relação às ações de fiscalização do TCE/SE sobre o CPAC, por meio de 

consulta processual efetuada no portal eletrônico do tribunal, foi identificada a 

ocorrência de 11 processos. A pesquisa buscou dados do período entre 2011 e julho 

de 2016. O Quadro 21 aponta os processos referentes ao CPAC autuados no 

TCE/SE. 

Quadro 21 – Processos de fiscalização do CPAC em tramitação do TCE/SE 

 
Ano de abertura do 

processo 
 

Assunto Quantidade de processos 

2015 
Auto de infração 6 

Contas anuais 1 

 

2016 (até o mês de 
julho) 

Auto de infração 3 

Contas anuais 1 
 

Fonte: Organizado pelo autor. Adaptado de Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. Disponível em: 
https://www.tce.se.gov.br/consultas. Acesso em: 01 ago. 2016 
 

A maior parte dos processos referente a autos de infração se deu pelo atraso 

no envio dos informes mensais referentes ao exercício financeiro de 2014. O 

conselheiro relator encaminhou, juntamente com o parecer do Ministério Público de 

Contas, pela improcedência da aplicação de multas.  

Na análise, foram acatadas as justificativas apresentadas pelo gestor do 

CPAC, que atribuiu o não envio dos informes à inexistência de movimentações 

financeiras e atos administrativos do Consórcio nos períodos inspecionados. 

Cabe destacar também a atuação do Tribunal de Contas do Estado de 

Sergipe frente à gestão dos resíduos pelas prefeituras. Em julho de 2016, foi 

entregue pela Diretoria de Controle Externo de Obras e Serviços do TCE/SE um 

levantamento realizado junto a 15 prefeituras municipais: Aracaju, São Cristóvão, 

Lagarto, Estância, Nossa Senhora do Socorro, Canindé, Japaratuba, Barra dos 

Coqueiros, Carmópolis, Maruim, Siriri, Divina Pastora, Riachuelo, Pirambu e Rosário 

do Catete (TCE, 2016). 

https://www.tce.se.gov.br/consultas.
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De acordo com o relatório, em nenhum dos municípios havia justificativa 

técnica para a opção pela gestão individualizada em detrimento da gestão 

consorciada. 

Diante das constatações, o TCE/SE determinou aos 75 municípios sergipanos 

o cumprimento da Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, inclusive com o 

fechamento dos lixões, sob pena de rejeição das contas ou ressalva nas mesmas, a 

depender do conjunto e da gravidade das infrações. (TCE, 2016) 

O outro órgão de controle externo atuante na gestão dos resíduos sólidos em 

Sergipe é o MPSE e, especificamente, o Centro de Apoio Operacional do Meio 

Ambiente, Urbanismo, Patrimônio Social e Cultural (CAOP Meio Ambiente). 

A página institucional do MPSE/CAOP informa que o Centro tem como 

função: 

(...) orientar, auxiliar e facilitar a atuação dos Promotores de Justiça com 
atribuição na defesa do meio ambiente, prestando-lhes informações técnico-
jurídicas, apoio no relacionamento e realização de reuniões entre membros 
do Ministério Público e órgãos de gestão ambiental, além de buscar a 
estruturação das políticas institucionais do Ministério Público na área 
ambiental e centralizar as informações da atuação Ministerial. (SERGIPE, 
2016) 

 

 A participação do MPSE no processo de adequação dos municípios 

sergipanos à PNRS é destacada em ações civis públicas movidas pelo órgão em 

face de várias prefeituras, solicitando o encerramento dos lixões e o cadastramento 

de catadores com vistas ao combate ao trabalho infanto-juvenil nos lixões e ao 

estímulo para criação de cooperativas de reciclagem.  

 Para auxiliar os promotores dos municípios sergipanos no combate aos 

lixões, o CAOP Meio Ambiente chegou a disponibilizar na página eletrônica do 

Centro uma minuta de ação civil pública contra as prefeituras municipais e seus 

responsáveis diretos, ou seja, prefeitos e secretários.  

Entretanto, anteriormente ao ajuizamento de ações, segue uma fase de 

ampla negociação em busca de ajustamento entre as partes, com o estabelecimento 

de prazos e medidas direcionadas à construção dos aterros sanitários e ao apoio e 

estruturação das cooperativas de reciclagem na região. 

Como visto anteriormente no presente relatório, a realização de reuniões 

envolvendo os consórcios, o CAOP Meio Ambiente, a SEMARH e setores da 

sociedade, como cooperativas de catadores, universidades e outros, para tratativas 
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sobre a organização dos consórcios, a construção dos aterros e o estímulo às 

cooperativos tem sido constante.  

Em relação ao controle social, foram analisadas três vertentes: os segmentos 

da sociedade civil e iniciativa privada que influenciam nas decisões do Consórcio, a 

relação estabelecida com os conselhos municipais, ouvidorias e outros canais de 

participação e, por fim, a capacidade atribuída à sociedade de interferir nas decisões 

do Consórcio. 

O CPAC possui relação com várias entidades e instituições da sociedade civil 

como secretarias municipais de educação e de meio ambiente, universidade, 

cooperativas de catadores, organizações não governamentais, entre outras. No 

entanto, não foi verificada a existência de uma articulação formada por segmentos 

sociais que viesse a influir nas decisões do Consórcio de maneira formal e 

institucionalizada.  

No que tange a relações com conselhos municipais, ouvidorias e canais de 

participação e na capacidade da sociedade de interferir nas decisões do Consórcio, 

não foram identificadas ligações entre as ações do CPAC e essas ferramentas. 

O portal eletrônico do órgão, uma página em rede social, ambos na internet, e 

a realização/participação em eventos que tratam da temática ambiental, em 

particular da gestão dos resíduos sólidos são os únicos canais entre a gestão da 

autarquia e a sociedade, visualizados no presente trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 

 

5 PLANO DE AÇÃO 

  O Plano de Ação, ferramenta de apoio aos gestores e servidores 

responsáveis pelas áreas estratégicas do órgão, foi fundamentado em medidas 

necessárias bem como em ações contidas no Estatuto e obtidas por meio da 

observação ao funcionamento do órgão, além das três dimensões utilizadas para a 

análise das estruturas de gestão e governança. 

Quanto à gestão e a governança do CPAC, a análise da dimensão político-

administrativa do consórcio buscou investigar os níveis de planejamento 

institucional, autonomia político-partidária, engajamento dos municípios integrantes, 

participação dos entes União e Estado e a estrutura organizacional.  

O estudo aponta que parte da estrutura é adequada à legislação vigente, 

porém ainda limitada quanto a aspectos relevantes como o planejamento 

institucional e, no âmbito da estrutura organizacional o funcionamento de órgãos 

internos essenciais, a exemplo da Câmara de Regulação e da Ouvidoria. 

É de fundamental importância que num horizonte de curto prazo a autarquia 

desenvolva ou torne público seu planejamento estratégico e apresente informações 

relevantes como missão institucional, visão estratégica, valores, metas e objetivos, 

além de divulgar sua carta de serviços aos cidadãos e usuários. 

 A investigação da autonomia político-partidária do CPAC mostrou relativo 

equilíbrio. Não foram identificados pontos de tensão ou de disputa intensa entre 

grupos de representantes ou de municípios pelo comando do consórcio ou definição 

de ações.  

Quanto ao engajamento dos municípios, através da observação, identificou-

se uma participação mais intensa dos municípios circunvizinhos à sede do órgão, o 

que pode ser resultado de dificuldades no agendamento dos encontros ou no 

deslocamento por parte dos representantes de municípios mais distantes.  

No que tange ao engajamento dos municípios, cabe uma análise pelo CPAC 

acerca da possibilidade de descentralizar os encontros ordinários e extraordinários, 

de modo a viabilizar a participação do maior número possível de representantes. 

A estrutura organizacional, identificada por meio da caracterização da força 

de trabalho e da operacionalização do consórcio apresenta-se satisfatória para as 

ações realizadas até o momento.  
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Por sua vez, com o surgimento de novas demandas e a ativação de órgãos 

internos, é provável que o CPAC careça de novos servidores, o que exigirá a 

elaboração de novos estudos voltados para a estruturação das carreiras e 

atribuições, a avaliação do desempenho e a criação de novas vagas. 

A ativação da Câmara da Regulação carece de priorização da gestão, haja 

vista envolver atividade-fim da organização e corresponder à instância responsável 

pela análise técnica dos parâmetros de prestação adequada dos serviços de manejo 

e destinação final dos resíduos sólidos nos municípios consorciados, detentores de 

capacidade técnica limitada para essa atividade. 

Quanto à verificação da participação de outros entes federados (Estado e da 

União), o diagnóstico demonstra relativa aceitação quanto à mobilização e indução 

ao processo de consorciamento. No entanto, é acentuada a diminuição dos 

repasses de recursos, principalmente federais, para os programas e projetos 

envolvendo a gestão de resíduos sólidos, o que ameaça ocasionar uma estagnação 

no processo de implementação da PNRS. 

O estudo concernente à análise da dimensão financeiro-orçamentária 

mostrou que ela tem sido impactada pela diminuição dos repasses oriundos do FPM, 

não obstante a receita obtida por meio das transferências referentes aos percentuais 

do ICMS. A previsão de entrada de recursos oriundos do programa ―Águas de 

Sergipe‖ tem motivado os gestores da região, haja vista a perspectiva de custeio da 

construção dos seis aterros sanitários do Agreste Central pelo programa. 

Em relação à dimensão controle, as estruturas de controle interno e externo 

apresentam-se insuficientes diante da demanda e da abrangência territorial do 

órgão.  

A institucionalização do controle social e da participação popular, através do 

funcionamento de órgãos como Ouvidoria, Controle Interno e de adequações em 

ferramentas de transparência dos atos e acesso à informação faz-se essencial para 

a atuação e prestígio da organização perante os municípios consorciados, os 

prestadores de serviços e a população da região. 

A inexistência de relações formais com órgãos de representação da 

sociedade na região, como os conselhos municipais somada à pequena quantidade 

de informações disponíveis no portal eletrônico do órgão, apontam para uma 

insuficiência do órgão e demandam do CPAC ações imediatas que visem uma 
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melhor estruturação da governança institucional com medidas de adequação aos 

preceitos instituídos pela Lei de Acesso à Informação. 

Diante do exposto, o Quadro 22 exibe o Plano de Ação proposto. O período 

de aplicação das propostas foi categorizado em dois espaços de tempo: a) entre 2 

(dois) e 6 (seis) meses; e b) entre 6 (seis) meses e 1 (um) ano. A categoria "a 

definir" foi atribuída às ações que não possuem dados suficientes para prever o 

período para a sua aplicação. 
 

 

 

Quadro 22 – Plano de Ação 
 
 

 

O QUE? COMO? QUEM? QUANDO? 

Institucionalizar as 
ações e o 

funcionamento do 
órgão 

Difusão de informações 
relativas à natureza 
jurídica, atividades 

finalísticas, estrutura 
administrativa 

Diretoria Executiva e 
Superintendência 

Entre 2 (dois) e 6 
(seis) meses 

Desenvolver ou tornar 
acessível o 

planejamento 
organizacional 

Criação de comissão de 
planejamento estratégico 
composta por membros 

e servidores e realização 
de oficinas temáticas 

com ampla participação 
se funcionários e 

gestores 

Diretoria Geral e 
Superintendência 

(coordenação) 

Entre 2 (dois) e 6 
(seis) meses 

Fortalecer o 
engajamento dos 

municípios 
participantes 

Descentralização de 
reuniões ordinárias e 

massificação da 
divulgação da agenda de 

encontros 

Diretoria Executiva e 
Superintendência 

Entre 2 (dois) e 6 
(seis) meses 

Analisar a possibilidade 
de realizar concurso 

público para 
preenchimento das 

vagas 

Verificação de 
disponibilidade 

orçamentária e estudo 
de impacto de despesas 

relacionadas 

Diretoria Geral, 
Diretoria Financeira e 

Superintendência 

Entre 6 (seis) meses e 
1 (um ) ano 

Ativar a Câmara de 
Regulação 

Atualização da 
regulamentação da 

unidade e dos 
mecanismos de atuação 
e escolha dos membros 

Diretoria Executiva 
Entre 2 (dois) e 6 

(seis) meses 

Estimular o incremento 
de receita 

Pleitear emendas 
parlamentares, termos 
de cooperação, entre 

outros instrumentos de 
transferência de 

recursos do Estado e da 
União 

Diretoria Financeira e 
Superintendência 

A definir 

Promover a atuação 
das estruturas de 
controle interno 

Criação da Unidade de 
Controle Interno 

Diretoria Executiva 
Entre 2 (dois) e 6 

(seis) meses 
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Quadro 22 – Plano de Ação (continuação) 
 

 
 

 

O QUE? COMO? QUEM? QUANDO? 

Desenvolver o 
organograma da 

entidade 

Análise da estrutura 
organizacional e 

hierárquica do órgão 

Diretoria Geral e 
Superintendência 

Entre 2 (dois) e 6 
(seis) meses 

Elaborar e divulgar a 
Carta de Serviços ao 

Cidadão 

Definir e estabelecer 
documentalmente a 

finalidade do órgão e os 
serviços aos quais se 
destina a prestar aos 

usuários e à sociedade 

Diretoria Executiva e 
Superintendência 

Entre 2 (dois) e 6 
(seis) meses 

Promover e induzir o 
controle social 

Institucionalização e 
viabilização de 
ferramentas de 

transparência e acesso à 
informação, em 

conformidade com a LAI 

Superintendência 
Entre 6 (seis) meses e 

1 (um) meses 

Ativar o funcionamento 
da Ouvidoria 

Designação de equipe 
responsável pela 

unidade e formalização 
de normas de 
funcionamento 

Diretoria Executiva A definir 

Estabelecer relações 
com órgãos e 

entidades ligados à 
aplicação de políticas 

públicas 

Participação em 
encontros de comitês de 

bacias hidrográficas, 
conselhos estaduais e 
municipais, colegiado, 

associações de 
municípios, entre outros 

Diretoria Executiva e 
Superintendência 

A definir 

Induzir os governos 
municipais ao 

planejamento regional 
de políticas públicas na 

área de resíduos 
sólidos, em especial 

aquelas voltadas para 
a capacitação dos 

servidores da área, a 
coleta seletiva e o 

cooperativismo entre 
os catadores 

Promoção de reuniões, 
eventos, seminários, 

voltados para o 
aprimoramento da 

gestão e para a 
articulação regional 

Diretoria Executiva A definir 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Os benefícios que podem ser alcançados com o Plano de Ação vão desde o 

fortalecimento da imagem e da legitimidade do órgão para a atuação no setor de 

resíduos sólidos na região até o destaque da organização perante outros 

instrumentos de planejamento regional e gestão associada em Sergipe. 

Na última seção, que trata das considerações finais, são apontadas algumas 

conclusões obtidas com o desenvolvimento deste estudo e que foram consideradas 

relevantes. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A adequação da gestão dos resíduos sólidos no Brasil tem sido positivamente 

estimulada pela implementação da PNRS, não obstante tentativas protelatórias 

quanto ao cumprimento dos prazos para elaboração dos planos de gestão integrada 

e encerramento dos vazadouros a céu aberto em tramitação no Congresso Nacional. 

A gestão consorciada, priorizada no repasse de recursos federais para os 

municípios e estados, visa possibilitar que obstáculos como a escassez de receitas, 

por exemplo, sejam superados conjuntamente através do planejamento de ações 

integradas e da redução dos custos devido ao aumento da escala administrada. 

Nesse contexto, o presente estudo realizou um diagnóstico das estruturas de 

gestão e governança do Consórcio Público do Agreste Central Sergipano (CPAC), 

primeiro consórcio público intermunicipal criado em Sergipe para a área de 

saneamento, com ênfase inicial na gestão dos resíduos sólidos. 

Para tanto, foi apresentado o panorama do setor de resíduos sólidos urbanos 

na região Agreste Central de Sergipe, bem como uma análise do processo de 

formação e atuação do CPAC, por meio de três dimensões (político-administrativa, 

financeiro-orçamentária e controle). Também foi formulado um Plano de Ação 

voltado para a consolidação da gestão e o aprimoramento da governança do 

consórcio. 

Cumpre destacar que fatores como a existência de poucas obras literárias 

que tratem dos consórcios públicos intermunicipais no Brasil, especificamente de 

experiências no setor de resíduos sólidos e o estágio ainda inicial de atuação e 

estruturação do CPAC frente a uma problemática tão complexa quanto à da gestão 

ambiental pelo setor público, foram limitadores ao desenvolvimento do estudo. 

Não obstante o recente surgimento representar um fator considerável quanto 

ao estágio de institucionalização do CPAC, os desafios identificados são 

significativos e ultrapassam os limites da insuficiência de recursos financeiros e de 

corpo técnico especializado, comuns à gestão do setor a nível nacional, sobretudo 

nos pequenos e médios municípios. 

No âmbito dos resultados, verifica-se que, embora atestada pelos atores 

participantes a viabilidade da gestão consorciada para o setor na região, a realidade 

no Agreste Central ainda não difere da maioria dos municípios de Sergipe quanto a 
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quesitos como disposição final, massificação da coleta seletiva e organização e 

emancipação dos catadores.  

Os problemas mais presentes são a insuficiência de servidores 

especializados na área, a falta de qualificação entre a maioria dos servidores já 

atuantes no setor, as dificuldades na organização das cooperativas de reciclagem, 

as barreiras na formalização inicial dos repasses financeiros ao consórcio e a 

ausência na região de aterros sanitários para a disposição final dos rejeitos.  

Algumas ações de estímulo à coleta seletiva e de formação de cooperativas 

de reciclagem tem sido desenvolvidas. A conclusão da construção, pelo CPAC, de 

uma unidade de triagem e reciclagem no município de Itabaiana, é aguardada com 

expectativa devido à possibilidade de ampliação do quantitativo de materiais 

recicláveis coletados. Entretanto, isso representa apenas algumas das várias metas 

estabelecidas na PNRS. 

Quanto à indução ao cumprimento da legislação, merece destaque a 

considerável atuação de órgãos de controle externo, a exemplo do Ministério Público 

do Estado de Sergipe, com a ativa participação do Centro de Apoio Operacional do 

Meio Ambiente, Urbanismo, Patrimônio Social e Cultural. 

Com a formação do CPAC, os municípios alegam aos referidos órgãos de 

controle que a etapa referente à adesão a gestão consorciada foi cumprida, 

enquanto a não efetivação da disposição final adequada é atribuída a questões 

técnicas atreladas à construção dos aterros sanitários, como realização de estudos 

de localização, definição e aquisição de áreas, entre outras barreiras.  

No intuito de acelerar a implementação da PNRS pelos municípios, várias 

ações civis públicas e algumas fiscalizações vem sendo desenvolvidas. Isso tem 

levado prefeituras e gestores a serem penalizados pelo Poder Judiciário, diante da 

gravidade dos impactos ambientais e sociais oriundos do manejo inadequado e da 

disposição final incorreta. 

Cabe ressaltar, ainda, a efetiva participação da Secretaria de Estado do Meio 

Ambiente e dos Recursos Hídricos de Sergipe (SEMARH) ao longo do processo de 

mobilização e constituição dos arranjos territoriais.  

Ações como a elaboração do Plano de Regionalização, dos Planos 

Intermunicipais e do Plano Estadual de Gestão dos Resíduos Sólidos e também do 

Plano Estadual de Coleta Seletiva, por meio de convênios com o Ministério do Meio 

Ambiente (MMA) e, mais recentemente, a alocação de recursos para construção dos 
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aterros sanitários através do Programa Águas de Sergipe, representam medidas de 

grande relevância no processo de implementação da PNRS em Sergipe. 

Nesse contexto e na condição de ferramenta para o fortalecimento 

administrativo e institucional do CPAC, o Plano de Ação proposto elenca medidas 

que, a princípio, objetivam a melhoria do funcionamento do consórcio com os 

reflexos dessas ações diretamente voltados para superação dos desafios existentes. 

É preciso, portanto, que gestores dos municípios, membros do consórcio e a 

sociedade organizada dialoguem e estabeleçam mecanismos de construção coletiva 

de soluções para os problemas comuns aos entes consorciados, possibilitando a 

atuação do CPAC de forma equilibrada e compatível com as dinâmicas políticas, 

sociais e econômicas da região. 
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ANEXO 1: Roteiro da Entrevista 1 

 

Roteiro de entrevista semiestruturado com o Superintendente do Consórcio Público 

do Agreste Central Sergipano (CPAC Sergipano) 

 

Entrevistado: Caio Marcelo Valença Teles de Menezes 

Data: 19/05/2016 

Horário: 09h30min 

Local: Sede do CPAC 

Caracterização inicial do Consórcio 

Razão Social do Consórcio Público:  

CNPJ:  

Endereço:  

Municípios participantes:  

Tipo de Consórcio: 

(   ) Intermunicipal      (   ) Municípios e Estado       (   ) Municípios, Estado e União 

Município sede do Consórcio:  

O que incentivou a formação do Consórcio Público? 

 

Quando ocorreu a assinatura do Protocolo de Intenções? 

 

Quando foi o início das atividades do Consórcio? 

 

A sede do Consórcio é própria? 

 

Algum município já foi desligado do consórcio? Informar o motivo apresentado e o 

ato (lei, decisão etc.). 

 

Dimensão político-administrativa 

Os agentes políticos atuam na administração do consórcio? 

 

Como se deu a eleição da diretoria do consórcio? 
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Como foi definida a superintendência do consórcio? 

 

Há apoio da União e do Estado ao Consórcio? 

 

O Consórcio desenvolveu o Planejamento Estratégico, estabelecendo objetivos e 

metas? 

 

O Consórcio já possui algum convênio, termo de cooperação ou contrato de 

programa pactuado com a União? 

 

O Consórcio já possui algum convênio, termo de cooperação ou contrato de 

programa pactuado com o Estado? 

Quais os desafios encontrados pelo Consórcio para o cumprimento dos objetivos 

previstos? 

 

Quais as oportunidades que o Consórcio enxerga para a gestão dos resíduos 

sólidos em relação à Política Nacional de Resíduos Sólidos? 

 

Quantos funcionários atuam no Consórcio? 

 

Quais as funções desempenhadas pelos funcionários? 

 

Como se deu o ingresso dos funcionários aos quadros do Consórcio? 

 

Dimensão financeiro-orçamentária 

Quais as fontes orçamentárias que asseguram os recursos do Consórcio? 

 

Existem recursos assegurados por norma jurídica que impeça a interferência de 

gestores municipais, estaduais ou federais no recebimento? 

 

O consórcio contou ou conta com outros recursos que não sejam aqueles 

disponibilizados pelos entes integrantes? 
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Dimensão controle 

Quais os mecanismos de controle interno do Consórcio? 

 

Existe Conselho Fiscal no Consórcio? Se sim, qual a origem dos membros? 

 

O Consórcio presta contas ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe? 

 

O Consórcio possui relação estabelecida com algum conselho municipal ou 

estadual? 

 

O Consórcio possui relação estabelecida com alguma ouvidoria ou canal de 

participação semelhante? 

 

De que forma o Consórcio torna públicas as informações relativas a receitas e 

despesas, compras, contratações e prestações de contas? 
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ANEXO 2: Roteiro da Entrevista 2 

 

Roteiro de entrevista semiestruturado com o Coordenador do Centro de Apoio 

Operacional do Meio Ambiente, Urbanismo, Patrimônio Social e Cultural do 

Ministério Público do Estado de Sergipe – CAOp Meio Ambiente 

 

Entrevistado: Promotor Carlos Henrique Siqueira Ribeiro 

Data: 13/06/2016 

Horário: 08h30min 

Local: Sede do MP/SE 

Introdução 

Por favor, faça uma breve apresentação da atuação do CAOp – Meio ambiente. 

 

Em que estágio o MP/SE visualiza a gestão dos serviços de manejo e destinação 

final dos resíduos sólidos nos municípios sergipanos? 

 

Qual a posição do CAOp sobre os projetos de lei (PL nº 2.289/2015) que tramita no 

Congresso Nacional, propondo a prorrogação dos prazos para elaboração dos 

PGRS e para o encerramento dos vazadouros a céu aberto (lixões)? 

 

A gestão consorciada proposta pela PNRS e adotada por diversos municípios 

sergipanos tem se mostrado viável para a solução da problemática dos RS no 

Estado?  

 

Como o CAOp  visualiza a atuação da sociedade no processo de 

implementação/cumprimento da PNRS? O MP/SE é provocado pela sociedade para 

atuar na questão?  
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ANEXO 3: Modelo de questionário aplicado 

 

Questionário aplicado aos representantes dos municípios presentes na Assembléia 

Geral do Consórcio Público do Agreste Central 

 

Data: 22/06/2016 

Horário: 09h00min 

Local: Câmara de Vereadores de Itabaiana 

Perfil do participante 

1) Cargo: 

(   ) Prefeito (a)   (  ) Secretário (a)  Municipal  (  ) Servidor (a)/Técnico (a) 

(   ) Nenhuma das alternativas. Cargo: ________________________ 

2) Nível de escolaridade/Formação: 

3) Participação no Consórcio: (   ) TITULAR   (   ) SUPLENTE   (    ) 

OBSERVADOR  

Relação com o Consórcio 

4) O seu município fiscaliza o Contrato firmado com o Consórcio Agreste? 

(   ) SIM   (   ) NÃO   (   ) NÃO SEI INFORMAR 

5) As ações do Consórcio têm atendido às expectativas do seu município? 

(   ) SIM   (   ) NÃO   (   ) NÃO SEI INFORMAR 

6) O seu município responde alguma ação judicial para encerramento de lixão? 

(   ) SIM   (   ) NÃO   (   ) NÃO SEI INFORMAR 

7) O seu município possui programa de coleta seletiva: (   ) SIM   (   ) NÃO    

8) Numa pontuação de 1 a 5 classifique os problemas para a gestão dos 

resíduos sólidos na região do Agreste Central (quanto maior o problema, 

maior a nota) 

          (    ) Falta de recursos financeiros                   (    ) Falta de apoio do Estado e 

da União 

          (    ) Falta de técnicos especializados              (    ) Pouca articulação política 

na região 

          (    ) Dificuldades com o funcionamento das cooperativas de reciclagem 

          (    ) População não colabora com iniciativas de coleta seletiva 

9) Numa pontuação de 1 a 5, classifique as melhores soluções para os 

problemas da gestão dos resíduos sólidos na região do Agreste Centra 
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(quanto melhor a solução, maior a nota) 

          (    ) Cobrança de taxa pelos serviços de coleta e destinação final dos resíduos 

          (    ) Concurso público para técnicos especializados em resíduos sólidos          

          (    ) Substituição dos aterros por outras formas de destinação final (ex.: 

incineração) 

          (    ) Cada município deve agir isoladamente quanto a gestão dos resíduos 

sólidos 

          (    ) Criação de um Fundo para os Resíduos Sólidos (recursos federal e 

estadual) 

          (    ) Criação de desconto em impostos e taxas para quem contribui com a 

coleta seletiva 

10) O (a) senhor (a) é favorável à prorrogação dos prazos para encerramento dos 

lixões e elaboração dos planos de resíduos sólidos? 

(   ) SIM   (   ) NÃO   (   ) NÃO SEI INFORMAR 

11) O seu município preenche as informações do SNIS (Sistema Nacional de 

Informações sobre Saneamento)?  

(   ) SIM   (   ) NÃO   (   ) NÃO SEI INFORMAR 

12) Em sua opinião, as questões político-partidárias afetam a gestão dos resíduos 

sólidos na região do Agreste Central? 

(   ) SIM   (   ) NÃO   (   ) NÃO SEI INFORMAR 

13) O (a) senhor (a) acredita que as Eleições Municipais 2016 influenciarão nas 

deliberações para a gestão dos resíduos sólidos na região do Agreste 

Central? 

(   ) SIM   (   ) NÃO   (   ) NÃO SEI INFORMAR 

14) O (a) senhor (a) acha viável a gestão consorciada para outros serviços, como 

transporte intermunicipal, iluminação pública, gestão do turismo, saúde, 

educação? 

(   ) SIM   (   ) NÃO   (   ) NÃO SEI INFORMAR 
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ANEXO 4: Arrecadação com ICMS nos municípios consorciados ao CPAC 

 

 

ICMS 

Município 2015 Até Jun-2015 Até Jun-2016 

Areia Branca R$        3.072.999,09 R$           1.570.311,45 R$ 1.468.989,98 

Campo do Brito R$        3.065.579,74 R$           1.566.481,26 R$ 1.422.280,48 

Carira R$        3.532.703,75 R$           1.806.463,06 R$ 1.630.478,23 

Cumbe R$        2.442.291,59 R$           1.247.758,50 R$ 1.103.998,36 

Divina Pastora R$        4.634.647,60 R$           2.363.879,30 R$ 1.831.869,08 

Frei Paulo R$        6.217.623,17 R$           3.175.701,11 R$ 2.593.774,38 

Itabaiana R$     16.216.851,82 R$           8.280.092,45 R$ 8.373.081,94 

Macambira R$        2.529.133,20 R$           1.292.299,35 R$ 1.148.126,00 

Malhador R$        2.581.768,25 R$           1.319.297,60 R$ 1.168.312,02 

Moita Bonita R$        2.657.850,14 R$           1.357.949,74 R$ 1.238.258,98 

Nossa Senhora 
Aparecida 

R$        3.721.873,54 R$           1.900.520,33 R$ 1.856.280,11 

Nossa Senhora das 
Dores 

R$        6.300.360,61 R$           3.216.137,79 R$ 3.191.374,81 

Pedra Mole R$        2.383.968,58 R$           1.218.148,74 R$ 1.071.372,13 

Pinhão R$        2.553.874,36 R$           1.304.991,21 R$ 1.142.257,96 

Riachuelo R$        6.005.581,89 R$           3.065.694,37 R$ 3.028.478,23 

Ribeirópolis R$        4.382.438,63 R$           2.238.830,60 R$ 2.086.307,01 

Santa Rosa de Lima R$        2.389.902,35 R$           1.221.262,43 R$ 1.088.741,50 

São Domingos R$        2.991.816,40 R$           1.528.353,10 R$ 1.463.121,98 

São Miguel do Aleixo R$        2.388.148,01 R$           1.220.277,20 R$ 1.086.863,73 

Siriri R$        3.906.024,66 R$           1.995.455,32 R$ 1.667.094,77 

Total R$     83.975.437,38 R$         42.889.904,91 R$ 39.661.061,68 

    

Repasse estimado ao 
CPAC (R$) 

R$ 235.709,46  R$             120.389,62  R$ 110.610,10  

 
Fonte: Organizado pelo autor. Baseado em: Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ, 2016). 
Disponível em: https://www.sefaz.se.gov.br Acesso em: 20 jul. 2016 
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ANEXO 5: Arrecadação com FPM nos municípios consorciados ao CPAC 

 

 

FPM 

Município 2015 Até Jun-2015 Até Jun-2016 

Areia Branca R$ 11.454.747,16 R$ 5.896.463,87 R$ 5.797.639,63 

Campo do Brito R$ 11.454.747,16 R$ 5.896.463,87 R$ 5.797.639,63 

Carira R$ 11.454.747,16 R$ 5.896.463,87 R$ 5.797.639,63 

Cumbe R$ 5.727.373,77 R$ 2.948.232,01 R$ 2.898.819,91 

Divina Pastora R$ 5.727.373,77 R$ 2.948.232,01 R$ 2.898.819,91 

Frei Paulo R$ 9.545.622,70 R$ 4.913.719,92 R$ 4.831.366,33 

Itabaiana R$ 28.636.867,56 R$ 14.741.159,48 R$ 14.494.098,77 

Macambira R$ 5.727.373,77 R$ 2.948.232,01 R$ 2.898.819,91 

Malhador R$ 7.636.498,20 R$ 3.930.976,00 R$ 3.865.093,10 

Moita Bonita R$ 7.636.498,20 R$ 3.930.976,00 R$ 3.865.093,10 

Nossa Senhora 
Aparecida 

R$ 5.727.373,77 R$ 2.948.232,01 R$ 2.898.819,91 

Nossa Senhora das 
Dores 

R$ 13.363.871,73 R$ 6.879.207,87 R$ 6.763.912,84 

Pedra Mole R$ 5.727.373,77 R$ 2.948.232,01 R$ 2.898.819,91 

Pinhão R$ 5.727.373,77 R$ 2.948.232,01 R$ 2.898.819,91 

Riachuelo R$ 5.727.373,77 R$ 2.948.232,01 R$ 2.898.819,91 

Ribeirópolis R$ 11.454.747,16 R$ 5.896.463,87 R$ 5.797.639,63 

Santa Rosa de Lima R$ 5.727.373,77 R$ 2.948.232,01 R$ 2.898.819,91 

São Domingos R$ 7.636.498,20 R$ 3.930.976,00 R$ 3.865.093,10 

São Miguel do Aleixo R$ 5.727.373,77 R$ 2.948.232,01 R$ 2.898.819,91 

Siriri R$ 5.727.373,77 R$ 2.948.232,01 R$ 2.898.819,91 

Total R$ 177.548.582,93 R$ 91.395.190,85 R$ 89.863.414,86 

    

Repasse estimado 
ao CPAC (R$) 

R$ 504.008,88 R$ 259.444,41 R$ 255.096,15 

 
Fonte: Organizado pelo autor. Baseado em: Tesouro Nacional. Disponível em: 
https://www.tesouro.fazenda.gov.br Acesso em: 20 jul. 2016 
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