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CARTA DO PRESIDENTE

Prezado(a) municipalista,

A diversidade de programas e ações sob a responsabilidade dos Mu-
nicípios é um desafio às administrações municipais que impacta os planos 
de governo e o planejamento financeiro, estrutural e operacional da gestão.

Diante disso, o objetivo deste material é guiá-lo para novas possibilida-
des na condução da gestão pública municipal. Para isso, dentro das alternativas 
para cooperação federativa, apresentamos o consórcio público, uma estrutura 
pública plural com potencial de responder a determinadas competências 
municipais com melhoramento técnico e otimização do gasto público.

O presente trabalho, integrante da Coleção Gestão Pública Municipal, 
reafirma o compromisso da CNM com a constante qualificação dos gestores 
e o fortalecimento dos consórcios públicos, visto que a oportunidade de coo-
perar tem permitido aos gestores municipais viabilizarem muitos de seus 
compromissos.

Boa leitura e uma excelente gestão!

Glademir Aroldi
Presidente da CNM
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1 COOPERAÇÃO 

Cooperar, etimologicamente, significa atuar, com outros, para um mes-
mo fim; unir esforços, colaborar. E essa foi a intenção da Constituição Federal 
(CF) de 1988 ao prever as competências comuns e concorrentes entres os En-
tes federativos: estabelecer o federalismo cooperativo.

O Brasil se caracteriza por ser uma república federativa, o que significa 
dizer que entre seus Entes há um pacto que combina autonomia e interdepen-
dência (SEGATTO; ABRUCIO, 2016, p. 414).

Os Entes da Federação são a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios (art. 18, CF).
A autonomia outorgada a cada um deles se refere 
à capacidade de desenvolver atividades dentro dos 
limites estabelecidos na Constituição Federal. Essa 
capacidade se subdivide em:
• AUTO-ORGANIZAÇÃO = elaborar suas próprias 

normas;
• AUTOGOVERNO = estruturar-se por meio dos Po-

deres Executivo, Legislativo e Judiciário;
• AUTOADMINISTRAÇÃO = exercer suas compe-

tências administrativas e legislativas.

Se por um lado a autonomia é um valor muito importante, muitas polí-
ticas públicas, tais como saúde, educação, meio ambiente, dependem de uma 
ação cooperativa dos Entes federativos para que avancem da melhor maneira 
possível e contribuam para o desenvolvimento do país.
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1.1  Municípios, Estados, Distrito Federal e União podem 
cooperar entre si? Por que isso é importante?

Sim, os Entes federativos não só podem, como devem cooperar entre si!
Para entender a importância dessa cooperação, antes precisamos en-

tender um pouco sobre a repartição de competências previstas na Constitui-
ção Federal.

Podemos dizer que existem duas técnicas de repartição de competências: 
a vertical e a horizontal, sendo que ambas são adotadas no Brasil. O Quadro 1 
apresenta o conceito de cada uma.

Quadro 1 – Técnica de repartição de competências

Repartição Vertical Repartição Horizontal

Dois ou mais Entes atuam conjunta ou 
concorrentemente para uma mesma 
matéria, existindo na lei, no entanto, 
a presença de limite previamente de-
finido para exercício da competência 
concorrente. Exemplos: atuação na 
área de meio ambiente, educação, 
assistência social, entre outras com-
petências materiais (art. 23) e legis-
lativas (art. 24).

Determinadas competências se restrin-
gem a um Ente apenas, ou seja, não são 
compartilhadas com os demais. Exemplo: 
o art. 21 da CF estabeleceu as compe-
tências materiais ou administrativas que 
serão exercidas apenas pela União. Já o 
art. 25, § 2º e 3º, da CF define o que está 
reservado exclusivamente aos Estados, 
enquanto o art. 30, inc. I, da CF, prescre-
ve a competência dos Municípios nos 
aspectos de interesse local.

Fonte: BRASIL (1988).
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Saiba em quais artigos da Constituição Federal loca-
lizar as competências dos Entes federativos:
• art. 21 –  competências administrativas da União;
• art. 22 – competências legislativas privativas da 

União (essas competências podem ser delegadas, 
mediante lei complementar, aos Estados para 
uma questão específica; não pode ser uma dele-
gação genérica);

• art. 23 – competência administrativa comum da União, Estados, DF 
e Municípios;

• art. 24 – competência legislativa concorrente entre União, aos Estados 
e ao Distrito Federal;

• art. 25 – competência remanescentes aos Estados;
• art. 30 – competências legislativas (incs. I e II) e administrativas (incs. 

III a IX) dos Municípios.

O federalismo cooperativo que se mencionou no tópico anterior, e que 
impulsiona as relações intergovernamentais entre os Municípios, Estados, 
Distrito Federal e a União, nasce da repartição vertical de competências que 
tem seu fundamento no art. 23 da CF. Esse artigo estabelece competência co-
mum para atuação em áreas muito importantes, tais como, saúde, assistência 
social, educação, ciência e tecnologia, cultura, meio ambiente, preservação do 
patrimônio e infraestrutura:

I – zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições 
democráticas e conservar o patrimônio público;
II – cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia 
das pessoas portadoras de deficiência;
III – proteger os documentos, as obras e outros bens de valor his-
tórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais 
notáveis e os sítios arqueológicos;
IV – impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras 
de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural;



Coleção Gestão Pública Municipal 
Novos Gestores 2021-2024 13

V – proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciên-
cia, à tecnologia, à pesquisa e à inovação;         
VI – proteger o meio ambiente e combater a poluição em qual-
quer de suas formas;
VII – preservar as florestas, a fauna e a flora;
VIII – fomentar a produção agropecuária e organizar o abasteci-
mento alimentar;
IX – promover programas de construção de moradias e a melhoria 
das condições habitacionais e de saneamento básico;
X – combater as causas da pobreza e os fatores de marginaliza-
ção, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos;
XI – registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos 
de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em 
seus territórios;
XII – estabelecer e implantar política de educação para a seguran-
ça do trânsito. (BRASIL, 1988)

Em complemento ao art. 23, há também o art. 241, que deixa explícita 
a possibilidade de cooperação para promover a gestão associada de serviços 
públicos:

Art. 241. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
disciplinarão por meio de lei os consórcios públicos e os convê-
nios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão 
associada de serviços públicos, bem como a transferência total 
ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à con-
tinuidade dos serviços transferidos. (BRASIL, 1988)

Por fim, a própria Constituição Federal aponta que a cooperação entre 
os Entes federativos busca “o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar 
em âmbito nacional”, relevando a sua importância.

Portanto, o formato da distribuição de competências, somado a questão 
da repartição de recursos financeiros para implementá-las, demonstra que o 
diálogo e a cooperação são fundamentais para o bom desenvolvimento do seu 
Município e de todo o país.
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1.2  De que forma meu Município pode implementar a coo-
peração?

Existem diversas possibilidades que permitem aos Municípios desen-
volver suas políticas públicas de modo cooperado. Dentre elas, destacam-se:

 
 y gestão associada de serviços públicos: prevista no art. 241 da Cons-

tituição Federal, que pode se concretizar de duas maneiras:
 � consórcio público: nova pessoa jurídica que pode ser formada 

entre os Entes federativos nos moldes da Lei 11.107/2005 e do 
Decreto 6.017/2007;

 � convênio de cooperação: pacto firmado exclusivamente por En-
tes da Federação, com o objetivo de autorizar a gestão associada 
de serviços públicos, desde que ratificado ou previamente dis-
ciplinado por lei editada por cada um deles (art. 2º, inc. VIII, do 
Decreto 6.017/2007);

 y acordo de cooperação: instrumento formalizado entre órgãos e en-
tidades da administração pública ou entre estes e entidades privadas 
sem fins lucrativos, para a realização de objetivos de interesse co-
mum, mediante mútua colaboração, da qual não decorra obrigação 
de repasse de recursos entre os partícipes (AGU, 2013 e art. 2º, inc. 
VIII-A, da Lei 13.019/2014);

 y contrato de programa: instrumento pelo qual devem ser constituí-
das e reguladas as obrigações que um Ente da Federação, inclusive 
sua administração indireta, tenha para com outro Ente da Federação, 
ou para com consórcio público, no âmbito da prestação de serviços 
públicos por meio de cooperação federativa (art. 2º, inc. XVI, do De-
creto 6.017/2007);

 y contrato de repasse: instrumento administrativo, de interesse recí-
proco, por meio do qual a transferência dos recursos financeiros se 
processa por intermédio de instituição ou agente financeiro público 
federal, que atua como mandatário da União (art.1º, §1º, inc. II, do 
Decreto 9.170/2007);

 y convênio: acordo, ajuste ou qualquer outro instrumento que disci-
pline a transferência de recursos financeiros de dotações consigna-
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das nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União e tenha 
como partícipe, de um lado, órgão ou entidade da administração 
pública federal, direta ou indireta, e, de outro lado, órgão ou entida-
de da administração pública estadual, distrital ou municipal, direta 
ou indireta, ou ainda, entidades privadas sem fins lucrativos, visan-
do à execução de programa de governo, envolvendo a realização de 
projeto, atividade, serviço, aquisição de bens ou evento de interes-
se recíproco, em regime de mútua cooperação (art.1º, §1º, inc. I, do 
Decreto 9.170/2007).

Acesse aqui a Nota Técnica 12/2013 da CNM 
que traz orientações sobre gestão de convênios. 

Esses são os mais corriqueiros instrumentos que viabilizam a coope-
ração entre os Entes federativos. Mas há também a possibilidade do seu Mu-
nicípio celebrar parcerias com entidades privadas sem fins lucrativos a partir 
dos seguintes arranjos: 

 y contrato de gestão: instrumento firmado entre o poder público e a 
entidade qualificada como organização social, com vistas à formação 
de parceria entre as partes para fomento e execução de atividades 
relativas às áreas relacionadas no art. 1º da Lei 9.637/1998 (art. 5º, 
da Lei 9.637/1998);

 y termo de colaboração: instrumento por meio do qual são forma-
lizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública com 
organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de 
interesse público e recíproco propostas pela administração pública 
que envolvam a transferência de recursos financeiros (art. 2º, inc. 
VII, da Lei 13.019/2014);

https://www.cnm.org.br/cms/biblioteca/NT_12_2013_Convenios.pdf
https://www.cnm.org.br/cms/biblioteca/NT_12_2013_Convenios.pdf
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 y termo de fomento: instrumento por meio do qual são formalizadas 
as parcerias estabelecidas pela administração pública com organiza-
ções da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse 
público e recíproco propostas pelas organizações da sociedade civil, 
que envolvam a transferência de recursos financeiros (art. 2º, inc. 
VIII, da Lei 13.019/2014);

 y termo de parceria: instrumento celebrado entre o poder público e 
as entidades qualificadas como organizações da sociedade civil de 
interesse público destinado à formação de vínculo de cooperação 
entre as partes, para o fomento e a execução das atividades de inte-
resse público previstas no art. 3º da Lei 9.790/1999 (art. 9º, da Lei 
9.790/1999).
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2 MAS, AFINAL, O QUE É UM 
CONSÓRCIO PÚBLICO?

Conforme mencionado no tópico anterior, o consórcio público, antes 
de mais nada, é uma das possibilidades de exercer o federalismo cooperativo.

Trata-se de uma pessoa jurídica, constituída como associação pública 
ou pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, formada exclusiva-
mente por Entes da Federação.

Tem por finalidade a cooperação para alcançar objetivos de interesse 
comum que dificilmente se resolveriam individualmente ou, ainda, para al-
cançar ações maiores a partir da reunião de recursos e de esforços técnicos.

A base legal dos consórcios está no art. 241 da 
Constituição Federal; na Lei 11.107/2005 e 
no Decreto 6.017/2007 que trouxeram toda 
regulamentação sobre o tema. 
Assim, caso seu Município pretenda fazer par-
te de um consórcio público ou já faça, é muito 
importante conhecer essas legislações.

Mais adiante nesse material você conhecerá os principais passos para 
constituir um consórcio público, mas é importante saber desde já que a lei 
trouxe duas possibilidades de personalidade jurídica. É possível eleger a de:

 y direito público, no caso de constituir associação pública, mediante 
a vigência das leis de ratificação do protocolo de intenções;

 y direito privado, mediante o atendimento dos requisitos da legis-
lação civil.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11107.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6017.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11107.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6017.htm
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Essa informação é importante, pois se optar pela personalidade de di-
reito privado, o consórcio fica  impossibilitado de: (a) exercer as competên-
cias inerentes ao exercício do poder de polícia administrativa, como executar 
o Serviço de Inspeção Municipal (SIM) ou realizar a regulação/fiscalização de 
determinado serviço público; (b) celebrar convênios com a União (art. 39 do 
Decreto 6.017/2007).

Mesmo sendo uma pessoa jurídica autônoma, seja de 
direito público ou privado, é importante estar aten-
to que o consórcio observará as normas de direito 
público no que concerne a: realização de licitação; 
celebração de contratos; prestação de contas; e ad-
missão de pessoal.

Está tramitando na Câmara de Deputados o 
Projeto de Lei 4.679/2020 que visa a alterar 
a Lei 11.107/2005 no que concerce às regras 
que regem os consórcios públicos de direito 
privado. Por isso é importante acompanhar o 
PL para estar-se atento a eventuais mudanças 
na legislação.

Acesse pelo QR Code e faça o download da 2ª 
edição da cartilha Consórcios Públicos Inter-
municipais que traz informações completas 
sobre o tema.

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2263185
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2263185
https://www.cnm.org.br/cms/biblioteca/Consorcios-publicos-intermunicipais-2ed.pdf
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2.1  Quem pode participar? 

Somente poderão participar de consórcio público, na condição de En-
tes consorciados, os Entes federativos (Municípios, Estados, Distrito Federal e 
União) e, entre eles, poderão adotar diversas formações, por exemplo:

 y apenas entre Municípios (intermunicipais); 
 y apenas entre Estados (interestaduais); ou 
 y entre Município(s) e Estado(s); ou
 y pela união de todas as esferas federativas.

A  União somente integrará consórcio público na 
hipótese de se fazerem presentes todos os Estados 
cujos territórios estejam localizados os Municípios 
consorciados (art. 1º, § 2º, da Lei 11.107/2005 e  art. 
36 do Decreto 6.017/2007).
Além disso, é preciso ter atenção ao fato de que en-
tidade	da	iniciativa	privada	não	poderá	figurar	
como Ente consorciado.

Diante das inúmeras possibilidades de formação, é relevante ter em 
conta que a área territorial de atuação do consórcio público corresponde a 
soma dos territórios dos Entes envolvidos (art. 2º, II, alíneas a, b e c, do De-
creto 6.017/2007).

2.2  Quais áreas o consórcio pode atuar? É possível atuar em 
mais de uma área ao mesmo tempo?

Os consórcios públicos podem atuar em diversas áreas a depender 
da realidade local/regional e da decisão dos Entes consorciados. O Decreto 
6.017/2007, no art. 3º, ilustrou alguns objetivos possíveis a serem desempe-
nhados pelos consórcios:
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I – a gestão associada de serviços públicos;
II – a prestação de serviços, inclusive de assistência técnica, a exe-
cução de obras e o fornecimento de bens à administração direta 
ou indireta dos entes consorciados;
III – o compartilhamento ou o uso em comum de instrumentos 
e equipamentos, inclusive de gestão, de manutenção, de infor-
mática, de pessoal técnico e de procedimentos de licitação e de 
admissão de pessoal;
IV – a produção de informações ou de estudos técnicos;
V – a instituição e o funcionamento de escolas de governo ou de 
estabelecimentos congêneres;
VI – a promoção do uso racional dos recursos naturais e a prote-
ção do meio-ambiente;
VII – o exercício de funções no sistema de gerenciamento de re-
cursos hídricos que lhe tenham sido delegadas ou autorizadas;
VIII – o apoio e o fomento do intercâmbio de experiências e de 
informações entre os entes consorciados;
IX – a gestão e a proteção de patrimônio urbanístico, paisagístico 
ou turístico comum;
X – o planejamento, a gestão e a administração dos serviços e 
recursos da previdência social dos servidores de qualquer dos 
entes da Federação que integram o consórcio, vedado que os re-
cursos arrecadados em um ente federativo sejam utilizados no 
pagamento de benefícios de segurados de outro ente, de forma a 
atender o disposto no art. 1º, inciso V, da Lei nº 9.717, de 1998;
XI – o fornecimento de assistência técnica, extensão, treinamento, 
pesquisa e desenvolvimento urbano, rural e agrário;
XII – as ações e políticas de desenvolvimento urbano, socioeco-
nômico local e regional; e
XIII – o exercício de competências pertencentes aos entes da Fe-
deração nos termos de autorização ou delegação.

Esse rol não é exaustivo, ou seja, é possível ampliá-lo conforme a rea-
lidade local desde que não encontre incompatibilidade com as competências 
constitucionais e legais previamente estabelecidas.

Mapeamento realizado pela CNM, publicado em 2018, identificou a 
existência de pelo menos 491 consórcios públicos e as suas respectivas áreas 
de atuação (Tabela 1).
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Tabela 1 – Áreas de atuação dos consórcios públicos

Área Quantidade %

Saúde 274 55,80%

Meio Ambiente 172 35,00%

Resíduos Sólidos 139 28,30%

Infraestrutura 119 24,20%

Saneamento – Água 94 19,10%

Agricultura 92 18,70%

Turismo 85 17,30%

Assistência Social 81 16,50%

Educação 80 16,30%

Cultura 74 15,10%

Saneamento – Esgoto 72 14,70%

Planejamento Urbano 70 14,30%

Projetos – Elaboração 70 14,30%

Projetos – Captação de recursos 67 13,60%

Iluminação Pública/Energia 62 12,60%

Mobilidade 54 11,00%

Segurança Alimentar 54 11,00%

Habitação 51 10,40%

Outros 41 8,40%

Defesa Civil 39 7,90%

Trânsito 33 6,70%

Previdência 13 2,60%

Administração Tributária 12 2,40%

Contabilidade 7 1,40%

Assessoria Jurídica 4 0,80%

É possível optar por trabalhar em apenas uma área, por exemplo, ape-
nas na saúde – neste caso o consórcio é habitualmente chamado finalitário; 
enquanto que aquele que decide atuar em mais de uma área, por exemplo, 
saúde, meio ambiente, turismo, etc., é chamado de multifinalitário.
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A escolha da(s) finalidade(s) é uma decisão dos ges-
tores e deve ser tomada mediante consistente e 
constante planejamento orçamentário, financeiro 
e técnico para que o consórcio público tenha êxito. 
Ações generalistas, sem um foco predeterminado e 
planejado, dificilmente produzem resultados posi-
tivos. Por isso, é recomendável discutir, planejar e 
avaliar constantemente com os demais integrantes 
do consórcio o direcionamento e o desempenho da 
entidade.

2.3  É verdade que o consórcio pode realizar licitação para 
aquisição de bens e serviços para todos os Municípios con-
sorciados? Como isso acontece?

Sim, é verdade!
Para isso é necessário que haja previsão no contrato do consórcio públi-

co (protocolo de intenções ratificado pelos Poderes Legislativos) como sendo 
uma de suas finalidades.

A Lei 11.107/2005 alterou a Lei 8.666/1993, para prever, no art. 112, 
que os consórcios públicos poderão realizar licitação da qual, nos termos do 
edital, decorram contratos administrativos celebrados por órgãos ou entidades 
dos Entes consorciados, sendo facultado a estes o acompanhamento da lici-
tação e da execução do contrato. Esse proceder é costumeiramente chamado 
de licitação compartilhada. 

O objetivo dessa alternativa é reduzir a burocracia, padronizar proce-
dimentos e promover economia de recursos para os Entes consorciados. Um 
exemplo muito comum é a compra compartilhada de medicamentos, em que 
a aquisição em grande escala consegue reduzir o custo unitário.
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Nota Técnica 34/2017: Consórcios públicos 
para aquisição de medicamentos: alternativa
para reduzir a judicialização da saúde

Nota Técnica 05/2019: As aquisições de bens 
e serviços no âmbito dos consórcios públicos.

Roda do Conhecimento: no YouTube.

Você ainda deve estar se perguntando como essa licitação é operaciona-
lizada. O Quadro 2 se propõe a esclarecer quais são as atribuições do consórcio 
e dos Entes consorciados.

Quadro 2 – Papel e responsabilidades de cada 
ente na licitação compartilhada

Ente Papel Responsabilidade

Consórcio 
público

Ente 
gerenciador

• Identificar, planejar e definir com os Entes con-
sorciados produtos e serviços com potencial 
para contratação compartilhada.

• Estabelecer uma periodicidade das contratações.
• Gerenciar a fase interna e externa da licitação 

(procedimento formal-burocrático: colher orça-
mentos, publicar edital, receber documentação 
dos licitantes, julgar eventuais recursos, publicar 
o resultado etc.).

• Consolidar as informações referentes à estima-
tiva individual e total de consumo dos órgãos 
participantes.

• Promover a adequação do edital e do termo 
de referência.

Administração 
direta e indireta 
dos Entes 
consorciados

Ente 
participante

• Manifestar interesse em participar da licitação.
• Informar o quantitativo de consumo.
• Se for assim estabelecido no edital, celebrar o 

contrato com o vencedor da licitação.
Fonte: CNM, 2020.

https://www.cnm.org.br/cms/biblioteca/NT_34_2017_cons%C3%B3rcios_aquisi%C3%A7%C3%A3o%20medicamentos.pdf
https://www.cnm.org.br/cms/biblioteca/NT_05_2019_cons%C3%B3rcios_Compras_2019.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=cDblOyp0PBs&feature=emb_logo&ab_channel=TVPortalCNM
https://www.cnm.org.br/biblioteca/download/3106
https://www.cnm.org.br/cms/biblioteca/NT_05_2019_cons%C3%B3rcios_Compras_2019.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=cDblOyp0PBs&feature=emb_logo&ab_channel=TVPortalCNM
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É importante ter clara a distinção entre as li-
citações realizadas para o consórcio e aquelas 
realizadas para os seus Entes consorciados. 
No primeiro caso, o consórcio contrata bens 
ou serviços para seu benefício próprio como 
pessoa jurídica autônoma; no segundo, quan-
do contrata para os seus Entes consorciados, é 
que se está diante da licitação compartilhada, 
hipótese em que o consórcio funciona apenas 
como Ente gerenciador do procedimento.
Assista ao Bate-Papo CNM sobre o assunto e conhe-
ça a dinâmica prática desse tipo de procedimento.

 

2.4  Como funciona o financiamento de um consórcio? Meu 
Município precisa repassar recursos?

Existem vários meios de o consórcio público financiar desde a manu-
tenção da sua estrutura administrativa até as ações por ele executadas, e a 
mais recorrente é o contrato de rateio.

Esse é o instrumento contratual pelo qual os Entes consorciados se com-
prometem a fornecer recursos financeiros para a realização das despesas do 
consórcio público. Em respeito à legislação fiscal, o contrato deve ser forma-
lizado a cada exercício financeiro e o Ente consorciado deve fazer os devidos 
ajustes em suas normas orçamentárias para destinar esse recurso ao consórcio.

Portanto, sim, o Município que firmar contrato de rateio deverá fazer 
o repasse de recursos ao consórcio público. 

O valor a ser repassado dependerá de caso a caso e deverá levar em 
consideração as despesas estimadas em cada exercício financeiro, as quais 
são rateadas entre os Entes consorciados (daí a origem do nome “contrato de 
rateio”) de forma proporcional a sua participação na entidade.

https://www.youtube.com/watch?v=JY_2zivbsAo&ab_channel=TVPortalCNM
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Constitui ato de improbidade administrativa, nos 
termos do disposto no art. 10, inc. XV, da Lei 8.429, 
de 2 de junho de 1992, celebrar contrato de rateio 
sem suficiente e prévia dotação orçamentária, ou 
sem observar as formalidades previstas em lei. Logo, 
é preciso muita atenção nesse aspecto.

Além do contrato de rateio, para fortalecer a capacidade de financia-
mento das atividades do consórcio, existem também outras possibilidades 
previstas na Lei 11.107/2005:

 y receber auxílios, contribuições e subvenções sociais ou econômicas 
de outras entidades e órgãos do governo;

 y emitir documentos de cobrança e exercer atividades de arrecadação 
de tarifas e outros preços públicos pela prestação de serviços ou pelo 
uso ou outorga de uso de bens públicos por eles administrados ou, 
mediante autorização específica, pelo Ente da Federação consorciado;

 y celebrar contrato de programa com outro Ente federativo, inclusive 
sua administração indireta, no âmbito da prestação de serviços pú-
blicos por meio de cooperação federativa;

 y celebrar convênio (transferência voluntária) com outro Ente fede-
rado para transferência de recursos para implementar interesse em 
comum, mediante mútua colaboração;

 y contratar operação de crédito nos termos da Resolução do Senado 
15/2018.
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Em relação aos recursos provenientes de transferên-
cias voluntárias adivindas da União ou Estado, é im-
portante ter em conta que são uma importante fonte 
de financiamento, mas um consórcio não deve ser 
constituído com a perspectiva de se manter apenas 
com esse tipo de receita, visto tratar-se de uma fonte 
pontual que depende da discricionariedade de outro 
Ente federativo, logo, pode terminar por prejudicar 
a sustentabilidade do consórcio.

2.5  Como funciona a prestação de contas?

Quem gere dinheiro público ou administra bens ou interesses da so-
ciedade deve contas ao órgão competente para a fiscalização e isso também 
é exigido dos consórcios públicos. O Quadro 3 resume os principais aspectos 
da dinâmica da prestação de contas.

Quadro 3 – Prestação de contas no âmbito da 
Lei 11.107/2005 e Decreto 6.017/2007

Art. 6, §2º da 
Lei 11.107/2005 
e art. 7, §1º 
do Decreto 
6.017/2007

Prescrevem que o consórcio, em qualquer natureza jurídica que assuma 
(pública ou privada), deve prestar contas.

Art. 9 da Lei 
11.107/2005
Art. 12 do Decre-
to 6.017/2007

O Tribunal de Contas competente para apreciar as contas do consór-
cio é o mesmo competente para apreciar as contas do chefe do Poder 
Executivo representante legal do consórcio, ou seja, de seu presidente.
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Art. 9º da Lei 
11.107/2005
Art. 12 do 
Decreto 
6.017/2007

Conforme visto no tópico anterior, os Entes consorciados repassam re-
cursos ao consórcio por meio do contrato de rateio. Assim, não haverá 
prejuízo do controle externo a ser exercido em razão de cada um dos 
contratos de rateio. Isso significa que o Tribunal de Contas competente 
também analisará a prestação de contas de cada um dos Entes consorcia-
dos no que se refere aos recursos repassados mediante contrato de rateio.

Exemplo: imagine o consórcio possui Municípios consorciados que se 
situam geograficamente em Estados diferentes (Paraná e Santa Catari-
na, por exemplo) e o presidente atual do consórcio é o prefeito de um 
Município paranaense. Nesse caso, a prestação de contas do consórcio, 
como pessoa jurídica autônoma, será apresentada no Tribunal de Con-
tas do Estado do Paraná, mas isso não excluirá que o Tribunal de Contas 
de Santa Catarina exerça o controle externo das contas dos Municípios 
catarinenses que integram o consórcio no que diz respeito aos recursos 
que esse Municípios repassaram por meio do contrato de rateio.

Art. 8º, §4º da 
Lei 11.107/2005

O consórcio público deve fornecer as informações necessárias para 
que sejam consolidadas, nas contas dos Entes consorciados, todas as 
despesas realizadas com os recursos entregues em virtude de contrato 
de rateio, de forma que possam ser contabilizadas nas contas de cada 
Ente da Federação.

Art. 33, inc. 
XIII, do Decreto 
6.017/2007

Em contratos de programas também é necessário realizar periodicamente 
a prestação de contas, devendo estar previsto na avença cláusulas que 
estabeleçam a obrigatoriedade, a forma e a periodicidade da prestação 
de contas do consórcio público, no que se refere à prestação dos serviços 
por gestão associada de serviço público.
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Art. 40 do Decre-
to 6.017/2007

Outorgou à Secretaria do Tesouro Nacional, vinculada ao Ministério da 
Fazenda, a possibilidade de editar normas para disciplinar as transferên-
cias voluntárias estabelecidas entre os consórcios e a União e estabelecer 
aspectos gerais de consolidação das contas dos consórcios. Atendendo 
essa prerrogativa, a Secretaria do Tesouro Nacional já publicou:
• a Portaria 274/2016, que estabelece normas gerais de consolidação 

das contas dos consórcios públicos a serem observadas na gestão 
orçamentária, financeira e contábil, em conformidade com os pres-
supostos da responsabilidade fiscal; e

• a Instrução de Procedimentos Contábeis (IPC) 10, a qual tem por 
objetivo orientar os profissionais de contabilidade quanto à forma 
de contabilização dos consórcios públicos, em conformidade com a 
regulamentação da Portaria STN 274/2016 e com o Manual de Con-
tabilidade Aplicada ao setor público.

Fonte: CNM, 2020.

Sendo assim, para a adequada prestação de contas, o Consórcio preci-
sa manter a contabilidade em dia e fornecer corretamente – e em tempo há-
bil – as informações tanto para o Tribunal de Contas quanto para cada Ente 
consorciado, evitando a desaprovação das contas e as sanções inerentes à má 
gestão dos recursos públicos. 

É importante que o consórcio público estruture uma 
equipe contábil eficiente e organizada e que mante-
nha em dia o fluxo de informações contábeis para 
proceder de forma adequada no nomento da pres-
tação de contas e também para evitar complicações 
perante o controle externo (Tribunal de Contas).

Além do controle exercido externamente pelo Tribunal de Contas, há 
também o controle interno, ou seja, é aquele efetuado pelo próprio Ente sobre 
seus atos e agentes. Esse tipo de controle integra a estrutura organizacional 
da administração pública e possui a função de acompanhar a execução das 
ações e auxiliar o gestor com informações técnicas para a tomada de decisões 
(caráter preventivo). 



Coleção Gestão Pública Municipal 
Novos Gestores 2021-2024 29

Pelo fato do consórcio público integrar a adminis-
tração indireta dos Entes consorciados, há entendi-
mento de que também deve implementar o controle 
interno. Desse modo, para evitar eventual desapro-
vação de contas ou responabilização dos gestores, é 
importante que os consórcios públicos estruturem 
adequadamente seus sistemas de controle interno.

Existe também o controle social, que é a fiscalização exercida pela pró-
pria sociedade civil sobre as ações do Estado, assim como a possibilidade de 
influir nas decisões políticas.

Os consórcios públicos também se submetem ao controle social e por 
isso devem manter pública e acessível (ou seja, na internet) toda a informação 
a respeito de suas ações e da aplicação dos recursos financeiros que gerem, in-
clusive admitindo a participação de representantes da sociedade civil nos seus 
órgãos colegiados (art. 5º, § 2º, Decreto 6.017/2007), sendo vedada a criação 
de qualquer artifício que vise a afastar ou dificultar a fiscalização exercída 
pela sociedade civil (art. 13, §3º, Decreto 6.017/2007).

2.6  Qual a estrutura mínima que um consórcio precisa ter?

A estrutura administrativa mínima e os aspectos organizacionais va-
riam conforme a atividade-fim desempenhada pelo consórcio público. Indi-
ca-se que a entidade conte com pelo menos o seguinte organograma:

 y Assembleia Geral (AG): órgão colegiado composto somente pelos 
chefes dos Poderes Executivos consorciados;
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Cada Ente consorciado tem um número de votos na 
AG e isso deve ser estabelecido no protocolo de in-
tenções. A existência da AG não é uma faculdade e 
sim uma obrigação na estrutura organizacional de 
qualquer consórcio público.

 y diretoria executiva: órgão executivo do consórcio que concretizará 
as decisões tomadas pela AG. Normalmente é conduzida pelo diretor 
executivo ou superintendente;

 y conselho	fiscal:	órgão colegiado que acompanha e fiscaliza a gestão 
do consórcio. O número de integrantes e o funcionamento são esta-
belecidos no Estatuto, incumbindo a AG de nomeá-los por manda-
tos específicos. É recomendado que participem representantes dos 
Poderes Legislativos e Executivos dos Entes consorciados, além de 
representantes da sociedade civil;

 y controle interno: acompanha e fiscaliza, em caráter preventivo, a 
execução das ações e auxilia o gestor com informações técnicas para 
a tomada de decisões. Via de regra, deve ser integrado por servidor 
concursado;

 y equipe	administrativo-financeira	e	técnica:	deverá ser composta por 
servidores aprovados em concurso público promovido pelo próprio 
consórcio ou cedidos pelos Entes consorciados ou, ainda, nomeados 
em comissão para as funções de direção, chefia e/ou assessoramento. 
A composição dessa equipe dependerá da complexidade das ativida-
des previstas, mas em qualquer consórcio demandará pelo menos 
um contador, um procurador/assessor jurídico e um técnico admi-
nistrativo encarregado do setor de recursos humanos.
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Para aprofundar conhecimento sobre a estru-
tura do consórcio e conhecer organogramas 
de estrutura mínima exemplificativos, acesse 
pelo QR code a cartilha da CNM sobre o assun-
to (capítulo 14).

2.7  O consórcio deve realizar concurso público? Meu Muni-
cípio pode ceder pessoal para o consórcio?

Sim, é necessário realizar concurso público.
O regime de trabalho adotado no consórcio público se submete à Con-

solidação das Leis do Trabalho (CLT) (art. 6º, §2º, da Lei 11.107/2005). Logo, 
o pessoal contratado diretamente pelo consórcio é chamado de empregado 
público.

Assim, conforme prescreve o art. 37, inc. II, da Constituição Federal, 
“a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em 
concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a 
complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei”. Esse mesmo dis-
positivo ressalva a possiblidade de nomeações discricionária “para cargo em 
comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração”.

Não se deve confundir o regime que rege a relação 
de trabalho e a forma de ingresso.
Na prática, tem se verificado que, equivocadamente, 
ocorrem conclusões distorcidas de que o consórcio 
não estaria obrigado a realizar concurso público, bas-
tando mero teste/processo seletivo simplificado para 
ingresso em seus quadros. Entretanto, independente 
de ser consórcio de direito público ou privado, estão 
obrigados a realizar concurso público.

https://www.cnm.org.br/cms/biblioteca/Consorcios-publicos-intermunicipais-2ed.pdf
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O teste ou processo seletivo simplificado – procedimento mais flexível 
em que, via de regra, verifica-se apenas títulos e currículo – é destinado 
às contratações temporárias nos casos em que haja excepcional inte-
resse público.

Nota Técnica 37/2020: Contratação de pes-
soal nos consórcios públicos: regime e forma 
de acesso. Confira pelo QR code.

Outra alternativa posta à disposição do consórcio público é a cessão de 
pessoal – esta prática é autorizada pelo art. 4º, § 4º, da Lei 11.107/2005 e art. 
23 do Decreto 6.017/2007.

Portanto, sim, o seu Município pode ceder pessoal para o consórcio, 
desde que exista na sua legislação municipal autorização para que seus ser-
vidores possam ser cedidos a outros Entes.

Essa alternativa pode ser interessante na fase inicial do consórcio até 
que se possa organizar a realização de concurso público. Com a extinção do 
consórcio ou finalização do vínculo de cessão, o pessoal cedido retornará aos 
seus Entes de origem (art. 29, § 2º, do Decreto 6.017/2007). 

O número, as formas de provimento e a remuneração 
dos empregados públicos contratados pelo consórcio 
devem estar previstos no protocolo de intenções 
que, depois de ratificado pelos Poderes Legislativos, 
se transforma no contrato de consórcio público (art. 
4º, inc. IX, Lei 11.107/05). Logo, qualquer modifica-
ção nessas disposições (aumento de remuneração,

https://www.cnm.org.br/cms/biblioteca/NT_n.37.2020_Contratacao-de-pessoal-nos-consorcios-publicos_.pdf
https://www.cnm.org.br/cms/biblioteca/NT_n.37.2020_Contratacao-de-pessoal-nos-consorcios-publicos_.pdf
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 criação de novos cargos etc.) deve ser alterada nesse documento, o qual 
deve passar por nova ratificação pelo Poder Legislativo. 
Na prática, não é raro verificar que essas previsões são feitas e alteradas 
apenas no Estatuto do consórcio, mas esse procedimento não é adequado, 
pois o Estatuto não passa pelo crivo do Poder Legislativo (apenas da AG) 
e, como se sabe, a criação de cargos e as despesas daí decorrentes devem 
ter respaldo legal e o único documento com força legislativa no âmbito 
dos consórcios é o contrato de consórcio público (protocolo de intenções).

2.8  O consórcio é obrigado a observar as regras que tratam 
da transparência?

Sim. Como o consórcio público é formado exclusivamente por Entes 
federativos, integra a administração indireta de seus consorciados e gere re-
cursos públicos, as exigências legais de transparência e acesso à informação 
se aplicam inteiramente a eles.

Os consórcios públicos são obrigados a divulgar 
as informações previstas na Lei Complemen-
tar 131/2009, na Lei 12.527/2011 e na Portaria 
274/2016 da Secretaria do Tesouro Nacional. O não 
cumprimento da lei pode resultar na desaprovação 
das contas do consórcio, na impossibilidade de rece-
ber transferências voluntárias e na responsabilização 
administrativa, cível e criminal de seus dirigentes.

Nos termos das legislações citadas acima, é dever do consórcio divulgar, 
em tempo real, dados relacionados às receitas, despesas e outras informações, 
tudo isso de maneira completa, objetiva e com linguagem clara.
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Essas informações precisam estar obrigatoriamente 
disponíveis na internet, não necessariamente em um 
Portal da Transparência. Entretanto, considerando 
as boas práticas já implementadas por outros Entes 
públicos, é desejável concentrar as informações em 
um só local, por isso, os “portais da transparência” 
são recomendáveis e facilitam tanto para o cida-
dão, quanto para a administração pública o acesso 
e a gestão dos dados. Portanto, se o seu consórcio 
ainda não possui e, tampouco, um Portal da Trans-
parência, a CNM recomenda que o faça.

Para conhecer em detalhes as exigências le-
gais relacionadas à transparência, bem como 
o consórcio deve se organizar para cumpri-las, 
acesse a cartilha Transparência e acesso à in-
formação nos consórcios públicos: o que você 
precisa saber.  

https://www.cnm.org.br/cms/biblioteca/documentos/Transpar%C3%AAncia%20e%20acesso%20%C3%A0%20informa%C3%A7%C3%A3o%20nos%20Cons%C3%B3rcios%20P%C3%BAblicos%20(2019).pdf
https://www.cnm.org.br/cms/biblioteca/documentos/Transpar%C3%AAncia%20e%20acesso%20%C3%A0%20informa%C3%A7%C3%A3o%20nos%20Cons%C3%B3rcios%20P%C3%BAblicos%20(2019).pdf
https://www.cnm.org.br/cms/biblioteca/documentos/Transpar%C3%AAncia%20e%20acesso%20%C3%A0%20informa%C3%A7%C3%A3o%20nos%20Cons%C3%B3rcios%20P%C3%BAblicos%20(2019).pdf
https://www.cnm.org.br/biblioteca/download/13682
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3 JÁ ENTENDI O QUE É UM 
CONSÓRCIO! QUAIS SÃO 
AS VANTAGENS DE O MEU 
MUNICÍPIO PARTICIPAR?

De tudo o que foi exposto até agora, verifica-se que os consórcios pú-
blicos se apresentam como um importante instrumento de cooperação entre 
os Entes federativos. Entre as principais vantagens de se participar, é possível 
apontar o seguinte: 

 y favorece a economia de recursos e a especialização de equipes técnicas;
 y aumenta a capacidade de realização de determinadas políticas pú-

blicas, sobretudo para os Municípios de menor porte;
 y permite a realização de ações que seriam inacessíveis a um único 

Município;
 y facilita o intercâmbio de ideias, projetos e experiências;
 y permite que o planejamento das políticas públicas se faça em nível 

regional;
 y aumenta a transparência e o controle das decisões públicas;
 y aumenta o poder de diálogo e negociação dos Municípios com a 

União e os Estados;
 y concede peso político regional para as demandas locais;
 y pelo ganho de escala, possibilita a concretização de concessões e par-

cerias público-privadas (PPP) para obras de infraestrutura de grande 
porte e serviços de alto custo;

 y permite elaboração e planejamento de projetos mais complexos.
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3.1  O que pode favorecer e o que é um desafio para consor-
ciamento intermunicipal?

A figura dos consórcios públicos foi pensada como uma alternativa para 
fortalecer a atuação dos Entes federativos, especialmente dos Municípios, e 
aprimorar a gestão pública, mas não obriga que os Entes federativos integrem 
um consórcio público ou permaneçam consorciados.

Logo, por ser um ato de vontade política, a sua constituição depende 
de uma forte e coesa articulação política que alinhe os objetivos a serem per-
seguidos em conjunto.

A fim de favorecer a reflexão e contribuir para uma tomada de decisão, 
apresentamos os fatores favorecem e os que dificultam o ato de consorciar-se 
(Quadro 4). 

Quadro	4	–	Fatores	que	favorecem	e	dificultam	o	consorciamento	público

Fatores que FAVORECEM Fatores que DIFICULTAM

a) A existência de uma identidade re-
gional prévia entre um conjunto de Mu-
nicípios, tornando-se um catalisador 
político e social que favorece a atuação 
conjugada.

a) Ausência de uma identidade regio-
nal, acoplada ao baixo capital social 
das instituições locais.

b) A constituição de lideranças políticas 
regionais que são capazes, mesmo em 
contextos adversos, de produzir alianças 
intermunicipais.

b) Comportamento individualista dos 
Municípios.

c) Questões que envolvem “tragédias co-
muns”, isto é, problemas coletivos que 
atingem vários Municípios de tal modo 
que a cooperação se torna necessária 
para que ninguém seja prejudicado.

c) Desavenças político-partidárias, en-
tre prefeitos ou destes com o governa-
dor/presidente.
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d) A lógica das políticas públicas pode 
impulsionar formas de consorciamento, 
especialmente quando suas regras sistê-
micas e/ou seus mecanismos de indução 
financeira apontam nesse sentido.

d) Conflitos intergovernamentais em 
determinadas políticas públicas.

e) O apoio e a indução do governo esta-
dual e/ou federal pode incentivar a cria-
ção e manutenção de consórcios, redu-
zindo rivalidades e incertezas que possam 
existir entre os prefeitos.

e) Falta de indução federativa dos ou-
tros níveis de governo, especialmente 
dos governos estaduais; gestão públi-
ca frágil, o que dificulta a obtenção de 
informação e conhecimento sobre a 
montagem de consórcios.

f ) Pactos políticos ad hoc entre prefei-
tos e governadores podem favorecer o 
associativismo intermunicipal quando 
estão em jogo questões que favoreçam 
conjunturalmente a ambos.

f ) Lugar pouco destacado que a ques-
tão territorial e, particularmente, a do 
associativismo, ainda têm na agenda 
pública brasileira.

g) A existência de marcos legais que tor-
nem mais atrativa e estável a cooperação 
intermunicipal pode incentivar os atores 
a buscar formas de consorciamento.

g) Engessamento do direito adminis-
trativo e de sua interpretação por par-
te dos Tribunais de Contas, que criam 
obstáculos ao associativismo intermu-
nicipal.

Fonte: ABRUCIO et al. (2013, p. 1547-1548)
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4 MEU MUNICÍPIO AINDA 
NÃO PARTICIPA DE UM 
CONSÓRCIO PÚBLICO

Conforme mencionado no tópico anterior, se consorciar é uma decisão 
política. Para tanto, alguns passos são necessários para que a constituição do 
consórcio tenha êxito. A CNM preparou um passo a passo para você, prefeito(a), 
e sua equipe técnica, no intuito de simplificar a tomada das decisões políticas, 
que será tratado na seção seguinte. 

4.1  Acredito que meu Município e os demais Municípios 
próximos podem se beneficiar a partir de um consórcio. O 
que devemos fazer para criar um?

 Existem algumas etapas que precisam ser atendidas para se criar um 
consórcio. Em síntese, as numeramos a seguir.

1º passo: Identificar os interesses e problemas comuns entre os Muni-
cípios próximos

Algumas perguntas que podem ser úteis para identificar essas circuns-
tâncias, tais como: 

 y O que precisamos fazer/resolver? 
 y O que queremos fazer? 
 y O que não conseguimos solucionar isoladamente? 
 y Quais potencialidades podemos desenvolver/aprimorar?
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2º passo: Elaborar estudos de viabilidade técnica e financeira

Os estudos de viabilidade técnica irão permitir verificar de que forma 
será possível encaminhar as necessidades e intenções dos Municípios que 
pretendem se consorciar. 

Além disso, a estimativa de custos é fundamental para que os Municí-
pios envolvidos verifiquem se possuem lastro financeiro/orçamentário para 
repassar os recursos de sua cota-parte ao consórcio mediante contrato de 
rateio e/ou o que será buscado por meio de transferências voluntárias com 
outros Entes federativos.

3º passo: Elaborar o protocolo de intenções

Tanto a Lei 11.107/2005 (art. 3º) quanto o Decreto 6.017/2007 (art. 
4º) prescrevem que o consórcio público será constituído mediante contrato, 
mas depende da subscrição prévia do protocolo de intenções, que pode ser 
conceituado como “contrato preliminar que, ratificado pelos entes da Federa-
ção interessados, converte-se em contrato de consórcio público” (art. 2º, inc. III, 
Decreto 6.017/2007).

O protocolo de intenções é o produto do diálogo e do amadurecimento 
das ideias das duas fases anteriores, sendo que o art. 4º da Lei 11.107/2005 
estabelece quais são as cláusulas mínimas necessárias para que esse docu-
mento constitutivo seja válido.

Recomenda-se que todos os potenciais participan-
tes do consórcio sejam mencionados no protocolo 
de intenções, mesmo que não tenham a intenção 
de ratificar imediatamente o documento, pois isso 
abrevia futura delonga burocrática que imporia a 
alteração do protocolo de intenção para incluir novo 
participante.
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4º passo: Ratificar o protocolo de intenções

Após a elaboração e assinatura do protocolo de intenções, o passo se-
guinte consiste no envio, pelos Poderes Executivos signatários, do projeto de 
lei de ratificação do protocolo de intenções aos respectivos Poderes Legislati-
vos para debate e aprovação. 

É a partir da ratificação mediante lei do protocolo de intenções que se 
aperfeiçoa o contrato do consórcio público.

Sobre esta etapa, nos termos do art. 6º do Decreto 
6.017/2007:
• a ratificação poderá ser concretizada por apenas 

uma parcela dos signatários do protocolo de in-
tenções, sem prejuízo de que os demais venham 
celebrar o contrato do consórcio posteriormente;

• se algum membro signatário se recursar ou de-
morar em ratificá-lo não haverá penalidade, pois 
não há obrigação em integrar consórcio público;

• se a ratificação acontecer após dois anos da primeira subscrição do 
protocolo de intenções, ficará condicionada à homologação dos de-
mais subscritores ou, caso já constituído o consórcio, de decisão da 
assembleia geral;

• a ratificação é dispensada quando o Ente da Federação, antes de as-
sinar o protocolo de intenções, disciplinar por lei a sua participação 
no consórcio público, de forma a poder assumir todas as obrigações 
previstas no referido documento. 
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5º passo: Elaborar o estatuto do consórcio público

O estatuto social é o documento que regulamentará a organização e o 
funcionamento de cada órgão constitutivo do consórcio público e a compe-
tência para sua aprovação é da Assembleia Geral.

No caso de consórcio público de direito público, o estatuto social produ-
zirá seus efeitos mediante publicação na imprensa oficial no âmbito de cada 
Ente consorciado; no caso de consórcio público de direito privado, os efeitos 
dependem do registro do estatuto na forma da legislação civil.

6º passo: Efetivar o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ)

Até esse momento o consórcio está constituído de fato. Agora é ne-
cessário que se constitua de direito. Para isso, é necessário reunir todos os 
documentos anteriormente referidos (leis ratificando o protocolo de inten-
ções, contrato e estatuto social) e se dirigir até a Receita Federal para efetivar 
o registro do CNPJ. 

Com o CNPJ é possível realizar a abertura de conta bancária, impres-
cindível para a movimentação de recursos que farão frente às finalidades do 
consórcio.

7º passo: Realizar ajustes orçamentários e firmar o contrato de rateio

Em respeito à legislação fiscal, é necessário que cada Ente consorciado 
faça os devidos ajustes em suas normas orçamentárias, a fim de possibilitar a 
transferências de recursos ao consórcio mediante contrato de rateio.

O contrato de rateio é o meio pelo qual os Entes 
consorciados se comprometem a fornecer recursos 
financeiros para a realização das despesas do consór-
cio público (art. 2º, inc. VII, do Decreto 6.017/2007).
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8º passo: Estruturar órgãos decisórios e equipe técnica

O próximo passo consiste em estruturar os órgãos decisórios e a equi-
pe técnica.

Para isso será necessário convocar a Assembleia Geral para proceder à 
eleição do representante legal do consórcio público, conforme regras previstas 
no protocolo de intenções e no estatuto social, e que, obrigatoriamente, deverá 
ser chefe do Poder Executivo de Ente da Federação consorciado. 

Também deverão ser convocados os representantes do Conselho Fiscal 
do consórcio e de outros conselhos porventura instituídos, que se processará 
conforme estabelecido no protocolo de intenções e no estatuto social.

Com relação aos empregados públicos, em atenção ao organograma 
administrativo estabelecido no contrato do consórcio público, é necessário 
realizar concurso público para preenchimento dos cargos e/ou proceder aos 
trâmites para cessão de servidores pelos Entes consorciados ou, ainda, nomea-
ção dos cargos em comissão.

Se a eleição dos membros dos órgãos colegiados 
(diretoria/conselho(s)) ocorrer simultaneamente 
e no mesmo local da Assembleia Geral, a posse dos 
mesmos também poderá se dar no mesmo evento. 
Caso contrário, a posse ocorrerá na primeira reu-
nião da Diretoria/Conselho, cujos termos de posse 
constarão das respectivas atas e transcritas nos li-
vros de registro.
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9º passo: Outras providências para o funcionamento do consórcio

Uma vez constituído o consórcio público, é preciso ajustar a estrutura que 
garantirá a capacidade de financiamento das atividades previstas no contrato. 

A Lei 11.107/2005 e o Decreto 6.017/2007 estabeleceram, além do 
contrato de rateio, outras possibilidades que melhoram a capacidade de finan-
ciamento, já citadas anteriormente, e que são facultativas, porém demandam 
mobilização, tais como:

 y celebrar contrato de programa;
 y celebrar convênio com a União e/ou Estados; 
 y contratar operação de crédito nos termos da Resolução do Senado 

15/2018.

10º passo: Exclusão, alteração ou extinção do consórcio (se e quando 
for o caso)

A exclusão de membro consorciado pode ocorrer, porém depende de 
justa causa e prévio processo administrativo que garanta o exercício do con-
traditório e da ampla defesa (arts. 26 e 27 do Decreto 6.017/2007). Sobre este 
aspecto, considera-se justa causa: 

 y quando o Ente consorciado não consignar, em sua lei orçamentária 
ou em créditos adicionais, as dotações suficientes para suportar as 
despesas assumidas por meio de contrato de rateio (art. 6º, § 5º da 
Lei 11.107/2005 e art. 6º, § 1º do Decreto 6.017/2007). Essa causa, 
no entanto, somente ocorrerá após prévia suspensão, período em 
que o ente consorciado poderá se reabilitar; 

 y quando Ente consorciado, sem autorização dos demais integran-
tes, subscrever protocolo de intenções para constituição de outro 
consórcio com finalidades iguais, assemelhadas ou incompatíveis. 
Essa hipótese dever estar prevista no contrato de consórcio público.
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Existe a possibilidade de alteração ou a extinção de contrato de consór-
cio público que dependerá de instrumento aprovado pela Assembleia Geral, 
ratificado mediante lei por todos os Entes consorciados. Em caso de extinção, 
nos termos do art. 29, § 1º, incs. I e II e § 2º, do Decreto 6.017/2007:

 y os bens, direitos, encargos e obrigações decorrentes da gestão asso-
ciada de serviços públicos custeados por tarifas ou outra espécie de 
preço público serão atribuídos aos titulares dos respectivos serviços; 

 y até que haja decisão que indique os responsáveis por cada obrigação, 
os Entes consorciados responderão solidariamente pelas obrigações 
remanescentes, garantido o direito de regresso em face dos Entes 
beneficiados ou dos que deram causa à obrigação; 

 y o pessoal cedido ao consórcio público retornará aos seus órgãos de 
origem, e os empregados públicos terão automaticamente rescindi-
dos os seus contratos de trabalho com o consórcio.

4.2  Como devo proceder para participar de um consórcio 
público que já está em funcionamento?

Para integrar um consórcio que já esteja formalmente constituído, será 
necessário uma atuação política e outra burocrática/formal.

No aspecto político, você, prefeito(a), deve entrar em contato com o 
presidente do consórcio e/ou demais representantes dos Entes consorciados, 
para expor o interesse de participar do consórcio e, sobretudo, entender como 
esse consórcio funciona, qual(is) área(s) ele está atuando, a fim de verificar se 
há benefício para seu Município em participar.

No que diz respeito ao aspecto burocrático/formal, havendo interesse 
de ambas as partes, é necessário proceder à alteração do contrato de consórcio 
(que é o protocolo de intenção já ratificado) para inclusão do novo membro.

O consórcio deverá convocar uma Assembléia Geral em que se discu-
tirá e aprovará a modificação do contrato. Após ser novamente assinado por 
todos(as) os(as) chefes dos Poderes Executivos (inclusive do novo membro), o 
documento deve ser remetido novamente às Câmaras Municipais para nova 
ratificação, conforme prevê o art. 12 da Lei 11.107/2005.
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4.2.1 Posso aderir a um consórcio em apenas uma parcela de suas fi-
nalidades?

Como já vimos neste material, é possível que o consórcio opte por uma 
estrutura multifinalitária, ou seja, possua mais de uma finalidade.

Nessa circunstância, a resposta para a pergunta é sim. 
De acordo com o art. 5º, § 2º, da Lei 11.107/2005, a ratificação pode ser 

realizada com reserva, circunstância em que a admissão do Ente no consórcio 
público dependerá da aprovação de cada uma das reservas pelos demais subs-
critores do protocolo de intenções ou, caso já constituído o consórcio público, 
pela Assembleia Geral.

Essa possiblidade, no entanto, exige prévio e adequa-
do planejamento financeiro, eis que o Município deve 
contribuir de acordo com a sua participação efetiva.
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5 MEU MUNICÍPIO JÁ 
PARTICIPA DE UM 
CONSÓRCIO PÚBLICO

Nesta seção, iremos orientar você, prefeito(a), sobre como proceder para 
manter seu Município atuante no consórcio público. 

5.1  Ao assumir o Município, o que é importante eu saber?

Ao assumir a sua gestão, caso você não seja reeleito, será importante 
participar da Assembléia Geral do consórcio público para:

 y conhecer o funcionamento da entidade e a equipe técnica;
 y saber as ações que já estão sendo executadas e quais estão planejadas;
 y estabelecer as relações políticas com os demais chefes dos Poderes 

Executivos consorciados. 

Além disso, será preciso verificar se o Município está adimplente com 
suas obrigações, ou seja, verificar se existem pendências de transferência de 
recursos firmados com o consórcio. Em caso positivo, será importante regu-
larizar a situação a fim de evitar cobranças judiciais e ocasionar a exclusão do 
Município do consórcio.

Outra diligência importante é ajustar o contrato de rateio para o exercí-
cio financeiro vindouro, eis que esse contrato deve ser celebrado anualmente, 
demandando também que sejam destacados na lei orçamentária do Município 
os recursos destinados ao consórcio ao longo do exercício financeiro.
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Para ajudar nesse processo, você pode acessar 
o Observatório Municipalista de Consórcios 
Públicos, mantido pela CNM. Nele você irá en-
contrar diversos materiais técnicos, vídeos e 
legislações que podem auxiliar a sua atuação 
no consórcio público. 

5.2  Meu Município é obrigado a permanecer consorciado?

Não, conforme expressamente informa o art. 24 do Decreto 6.017/2005: 
“nenhum ente da Federação poderá ser obrigado a se consorciar ou a permanecer 
consorciado”.

A participação em consórcio público é uma alternativa e depende de 
vontade política. 

Logo, para que se mantenha o interesse e o benefício de permanecer 
consorciado, se exige dos gestores públicos envolvidos uma forte e coesa ar-
ticulação política que alinhe os objetivos a serem perseguidos em conjunto.

5.3  Não tenho interesse de que meu Município permaneça 
consorciado, como proceder para se retirar do consórcio e 
quais as consequências?

Não sendo uma obrigação permanecer consorciado, é possível que, a 
qualquer tempo, o Ente participante impulsione a sua retirada. Para tanto é 
preciso estar atento aos seguintes pontos: 

 y é necessário que seu representante legal formalize o pedido perante 
a Assembleia Geral na forma prevista no estatuto social;

 y os bens destinados ao consórcio público pelo Ente consorciado que 
se retira somente serão revertidos ou retrocedidos no caso de expres-
sa previsão do contrato de consórcio público ou do instrumento de 
transferência ou de alienação; 

 y a retirada não prejudicará as obrigações já constituídas entre o con-
sorciado que se retira e o consórcio público, ou seja, tudo aquilo que 
já foi assumido deverá ser cumprido, sob pena de judicialização.

https://consorcios.cnm.org.br/
https://consorcios.cnm.org.br/
https://consorcios.cnm.org.br
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6 OBJETIVOS DE 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL (ODS)

6.1  O que são os ODS?

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são fruto de um acordo 
global para promover, de forma integrada, a proteção ambiental, o progresso 
social e o crescimento econômico em escala planetária (CNM, 2017).

Durante a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sus-
tentável, realizada no Brasil em 2012, acordou-se um conjunto de metas a serem 
desenvolvidas a fim de promover o desenvolvimento sustentável. Essas metas 
universais se alicerçaram nos avanços dos Objetivos de Desenvolvimento do 
Milênio (ODM), cujo prazo para o alcance foi o final do ano de 2015.

Nesse período ocorreu um amplo processo de consulta sobre questões 
de interesse global, para subsidiar a construção de uma agenda de desenvol-
vimento pós-2015. 

A partir dessas consultas, foi formulada uma proposta que, em setembro 
de 2015, foi adotada por 193 países membros das Nações Unidas, incluindo 
o Brasil. A Agenda 2030, como ficou conhecida, se apoia em 17 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS), que se desdobram em 169 metas que 
consideram as dimensões social, ambiental e econômica, visando a rumar 
a humanidade para um caminho mais sustentável pelos próximos 15 anos.

A Figura 1 aponta quais são os ODS.
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Figura 1 – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Fonte: Agenda 2030.

Para que esses objetivos sejam alcançados em escala mundial, o trabalho 
deve começar da base, ou seja, em cada Município onde vivem as pessosas, por 
isso é tão importante que toda a gestão municipal seja pensada, planejada e 
executada tomando em considerações esses objetivos e suas respectivas metas.

6.2  Como o consórcio público pode contribuir para alcançar 
esses objetivos?

A atuação dos Municípios em prol do alcance dos ODS pode ser poten-
cializada por meio de um consórcio público. O ato em si de os Municípios se 
reunirem em consórcio para atuar em parceria já contempla o ODS 17, que 
trata das “parcerias e meios de implementação”.
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Assim, os consórcios públicos podem ser enquadrados no Objetivo 17, 
que tem como propósito fortalecer os meios de implementação e revitalizar 
a parceria global para o desenvolvimento sustentável. 

Para que seja viavél, esse objetivo precisa contar com meios para imple-
mentar as ações e fortalecer as parcerias em nível local, e é nesse aspecto que 
os consórcios se apresentam como um forte instrumento que impulsiona o 
fortalecimento dos governos subnacionais, especialmente no que se refere a 
capacidade técnica, financeira e operacional. 

Para além do ODS 17, é importante considerar que, graças à possibili-
dade de o consório público atuar em múltiplas finalidades nas mais diversas 
áreas – como saúde, educação, assitência social, cultura, saneamento, infraes-
trutura, meio ambiente, agricultura, entre outras – é possível que os Municí-
pios alcancem com ele outros tantos ODS, como os de erradicação da pobreza, 
agricultura sustentável, saúde e bem-estar, educação de qualidade, água po-
tável e saneamento, energia limpa e acessível.

Portanto, gestor, ao iniciar o seu mandato, reuna sua equipe para apro-
fundar os conhecimentos a respeito dos Objetivos de Desenvolvimento Sus-
tentável (ODS) e incorporar essas iniciativas tanto na gestão do seu Município 
quanto na condução das ações implementadas via consórcio público.

Para entender cada um dos ODS, bem como 
verificar a situação do seu Município no que 
se refere ao desempenho ante esses objetivos, 
acesse o site www.ods.cnm.org.br. 

http://www.ods.cnm.org.br
https://www.ods.cnm.org.br
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