Consórcios Públicos
Intermunicipais
Este material pode subsidiar a atuação integrada especialmente
entre os seguintes Entes e órgãos: Administração Pública direta e
indireta, especialmente os Municípios e os consórcios públicos,
Secretarias Municipais, Poder Legislativo local.

Os consórcios públicos, como uma importante estratégia de gestão por oportunizar
planejamento e implementação compartilhada de políticas públicas, são redes de apoio
que estão ao seu alcance. Se seu Município integra um consórcio, podem ser
aplicadas as seguintes iniciativas:
1. reunir, por meio de videoconferência, os prefeitos dos Municípios consorciados
para discutir em conjunto as ações e as regulamentações para conter o avanço da
Codiv-19, a fim de que sejam o mais uniforme possível para facilitar à população a
compreensão e o acatamento das medidas;
2. enquanto durar a pandemia, estabelecer uma rotina de reuniões periódicas, por
videoconferência, entre os prefeitos e a equipe do consórcio, a fim de discutir as
ações em curso e avaliar a necessidade de rever ou instituir novas medidas;
3. criar um portal ou espaço específico no site e nas redes sociais do consórcio
público para divulgar as campanhas adotadas pelos Municípios consorciados,
propiciando maior transparência às ações;
4. incluir no site do consórcio os atos oficiais de cada um dos Municípios
consorciados sobre as medidas e as prevenções adotadas, bem como os serviços
que estão sendo executados, os locais, os horários e as formas de contato/acesso;
5. divulgar no site do consórcio as leis, os decretos, as portarias, as resoluções e as
normas publicadas em âmbito estadual e federal que tragam impactos à temática
do consórcio em âmbito local;
6. de acordo com a finalidade do consórcio, avaliar entre os Entes consorciados as
necessidades de materiais que podem ser adquiridos por meio de licitação
compartilhada, contribuindo, dessa forma, para reduzir custo e tempo com o
procedimento.



Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal (Ciga). Disponível em:
http://consorcios.cnm.org.br/noticia/cnm-orienta-acoes-dos-consorcios-publicosque-possam-combater-a-disseminacao-do-coronavirus



Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Serra Gaúcha
(Cisga).
Disponível
em:
http://consorcios.cnm.org.br/noticia/para-auxiliarmunicipios-cisga-abre-licitacao-de-aquisicao-de-testes-para-coronavirus



Consórcio
Intermunicipal
Culturando.
Disponível
em:
http://consorcios.cnm.org.br/noticia/consorcio-promove-incentivo-a-leitura-durantepandemia-da-covid-19



Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Leste Fluminense
(Conleste): Disponível em: http://conleste.com.br/2020/03/26/conleste-contra-ocoronavirus-faca-sua-doacao/



Consórcio Interfederativo Santa Catarina (Cincatarina). Disponível em:
https://www.cincatarina.sc.gov.br/covid19/



Constituição Federal (art. 241).



Lei 11.107/2005: dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios
públicos.



Decreto 6.017/2007, que regulamenta a Lei 11.107/2005.



Observatório de Consórcios Públicos: materiais técnicos elaborados pela CNM.
Disponível em: http://www.consorcios.cnm.org.br.
o Cartilha: Transparência e acesso à informação nos consórcios públicos: o
que você precisa saber;
o Cartilha: Consórcios Públicos Intermunicipais: estrutura, prestação de
contas e transparência;
o Relatório do estudo técnico: Mapeamento dos consórcios públicos
brasileiros;
o Folder: Consórcios púbicos para aquisição de medicamentos: alternativa
para reduzir a judicialização da saúde;
o Folder: Consórcio Público de resíduos sólidos: principais aspectos técnicos
e financeiros;
o Nota Técnica 07/2020: orientações para que os consórcios recebam
recursos de operações de créditos;
o Estudo Técnico: Atuação de consórcios públicos intermunicipais na área da
cultura no Brasil;
o Nota Técnica 05/2019: trata da aquisição de bens e serviços públicos no
âmbito dos consórcios públicos;
o Nota Técnica 34/2017: a respeito dos consórcios públicos para aquisição de
medicamentos;
o Nota Técnica 22/2017: aborda os consórcios públicos para implantação do
Serviço de Inspeção Municipal (SIM).

