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SUMÁRIO EXECUTIVO
O projeto Arranjos Cooperativos Intergovernamentais (Projeto INTERGOV) realizou uma ampla revisão da literatura técnica e da documentação especializada existente no Brasil sobre regiões metropolitanas e consórcios públicos. O projeto foi desenvolvido em ambiente metodológico exploratório, pois não havia uma elaboração anterior
sistematizada e conclusiva, assim como as linhas de política nessa área não estavam claras.
Para a exploração dos principais temas, o Projeto INTERGOV realizou entrevistas em profundidade com 26 especialistas, incluindo acadêmicos especializados, praticantes de governo, consultores, advogados, líderes de consórcios, financiadores, estruturadores de projetos, entre outros profissionais. As entrevistas foram completadas com
uma ferramenta inovadora chamada Plataforma de Consenso, que obteve 79 contribuições pontuais especialistas
de alto nível, através de revisão de entrevistas concedidas, interações pontuais realizadas via WhatsApp e colaborações advindas do seminário público do projeto realizado via webinar nos dias 20e 21 de agosto de 2020.
Para a caracterização dos diversos ambientes estaduais foi construído o Índice INTERGOV, que classificou os estados quanto ao seu grau de cooperação intermunicipal.
O estudo concentrou esforços para compreensão mais direta sobre consórcios públicos. Para tanto, foram realizados estudos de quatro casos selecionados por critérios especialmente desenvolvidos para o projeto, notadamente
os do Consórcio ABC (São Paulo), Consórcio Lagos (Rio de Janeiro), CIMVI (Santa Catarina) e CORESA (Sul do Piauí).
Esses casos foram submetidos a uma análise qualitativa e quantitativa. A metodologia qualitativa incluiu entrevistas em profundidade junto a gestores dos consórcios escolhidos e profissionais relacionados.
O estudo econométrico realizou uma avaliação de hipóteses considerando os casos específicos selecionados neste
estudo obtidos através de base de dados construída exclusivamente para o projeto, além de limitações e apontamento sobre alguns setores avaliados. Como conclusões, há a confirmação de que as informações obtidas podem
mostrar melhoria para o desenvolvimento de políticas realizadas para os consórcios públicos.
Como resultados dos estudos, foram realizadas recomendações e evidenciados tópicos latentes para o aprimoramento dos arranjos cooperativos exercidos pelas figuras dos consórcios públicos. Apontou-se a necessidade de
categorizar os arranjos com relação não apenas ao grau de envolvimento do consórcio nos serviços públicos que
se propõe a realizar ou promover, mas também quanto ao número de finalidades a que se destina, desde a atuação
monosserviço até um leque amplo de serviços. Estes dois atributos (envolvimento contratual e finalidades) podem
ser considerados como os principais definidores da organização jurídico-institucional dos consórcios.
Seguindo o principal foco da proposta do projeto, isto é, o direcionamento para desenvolvimento da infraestrutura
subnacional, o Projeto Intergov definiu a seguinte tipologia para os consórcios públicos: 1) planejamento e estruturação de projetos (Escritório de Planejamento Intermunicipal); 2) regulação e ambiente institucional (Agência
Reguladora Intermunicipal); 3) contratação de PPPs/concessões (Consórcio de Infraestrutura) e; 4) compartilhamento de recursos e realização de compras e atividades-meio (Central de Compras), além dos arranjos sem pessoa
jurídica, na forma de convênios interfederativos.
Para complementação de ideias, com base nas propostas apresentadas, foi realizado um Seminário Nacional (via
webinar, devido às restrições da crise da COVID-19). Para maximizar os resultados do seminário, os consultores
prepararam um material multimídia que teve como objetivo uniformizar o conhecimento prévio dos participantes.
Assim, foi produzido um Sumário Executivo em forma de texto e um vídeo, com áudio independente, para instrução dos participantes.
Com base em todos estudos e discussões, o projeto Intergonv apresentou também uma proposta de ajustes no
marco regulatório dos consórcios, a lei no. 11.107 de 2005, de forma a dar fluidez e criar incentivos para o incremento dos consórcios públicos intermunicipais. Em linhas gerais, essa proposta parte do pressuposto de que a
Lei dos Consórcios Públicos avançou positivamente na normatização dos consórcios públicos, mas se mostrou
deficiente quanto a estruturas mais que exigem maior leveza. Adicionalmente, a lei atual pode sofrer ajustes para
melhor dispor sobre a competência dos consórcios públicos de direito público contratarem, em nome dos entes
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consorciados, empresas privadas sob o regime das concessões públicas.
As propostas aqui apresentadas buscaram ter o maior impacto possível sobre a infraestrutura subnacional brasileira. De maneira geral, a reclassificação dos atuais consórcios públicos por finalidades se mostra altamente voltada a avanços na infraestrutura, endereçando os aspectos de planejamento para o desenvolvimento regional,
geração de projetos, regulação indepedente, operação intermunicipal através de contratos de longo prazo. A figura
a seguir ilustra as principais contribuições do Projeto INTERGOV na área de infraestrutura.

Figura 1 – Proposta de contribuição do Regime Geral de Parcerias Públicas
por etapas típicas dos contratos de infraestrutura subnacional

Elaboração: Pezco Economics.
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CONSIDERAÇÕES SOBRE ESTE RELATÓRIO
Este estudo contempla a análise técnica propositiva gerada a partir dos resultados do Projeto Arranjos Cooperativos Intergovernamentais (doravante, Projeto Intergov), sob o Contrato PNUD BRA10-0000037932/2020, no âmbito
da cooperação técnica internacional entre o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD e a
SPIS/SDI/SEPEC/ME.
O projeto foi motivado pela complexidade envolvida no tema dos arranjos cooperativos intergovernamentais e
da potencialização dos instrumentos relacionados, bem como pela multiplicidade de atores envolvidos e pelas
diversas particularidades regionais e setoriais subjacentes. Em particular, o projeto focou nos arranjos em forma
de consórcios intermunicipais, considerando a necessidade de maior integração entre os 5.570 municípios e seu
engajamento em arranjos integradores.
O Projeto Intergov gerou um diagnóstico sobre linhas de promoção do engajamento dos municípios dos consórcios intermunicipais, utilizando metodologia qualitativa e quantitativa, sob a supervisão da SPIS/SDI/SEPEC/ME.
Houve a sistematização de material amplo, incluindo artigos, depoimentos e vários tipos de análises, de forma a
organizar a base de conhecimentos aplicada ao tema para subsidiar novos esforços de pesquisa. Dessa forma, espera-se que várias posições de agentes já se encontram incorporadas nos diagnósticos realizados assim como nas
proposições geradas. Esse envolvimento de atores não exclui outras formas mais amplas de consulta à sociedade,
para o amadurecimento das propostas.
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INTRODUÇÃO
O tema dos arranjos intergovernamentais tem um grande potencial de geração de ganhos de competitividade
e de produtividade, assim como de geração de renda e
empregos em todas as regiões do Brasil, com especial
ênfase nos municípios de menor porte. Dessa forma,
a cooperação entre os entes da federação, particularmente entre os municípios, pode gerar enormes externalidades econômicas e sociais, principalmente por seu
potencial de desenvolvimento da infraestrutura subnacional, tanto nos aspectos econômicos quanto nos elementos sociais, incluindo mobilidade urbana, desenvolvimento urbano, saneamento, saúde e uma ampla
gama de serviços públicos. Trata-se de tema complexo
devido à multiplicidade de atores envolvidos e às diversas particularidades regionais e setoriais subjacentes.
Nesse contexto, foi iniciado o projeto Arranjos Cooperativos Intergovernamentais, também conhecido como
Projeto Intergov. O projeto tem como objetivo a identificação dos elementos importantes das associações
entre os entes federados. Trata-se de uma cooperação
entre o ME e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, no Projeto BRA/018/23 e sob
o Contrato PNUD BRA10-0000037932/2020. Especificamente, o estudo pretende subsidiar aprimoramentos
para a formulação e implementação de políticas públicas para os arranjos de consórcios públicos - incluindo
municípios em regiões metropolitanas. Em particular,
o projeto focou nos arranjos em forma de consórcios
intermunicipais, considerando a necessidade de maior
integração entre os 5.570 municípios. A escolha do instrumento de consórcios como foco do estudo e desta
Nota Técnica está relacionada à natureza voluntária
(bottom-up) desse tipo de arranjo, em contraposição a
soluções, como as regiões metropolitanas, que geram
engajamento compulsório (top-down). Os principais
desafios incluem a potencialização desse instrumento,
avançando na integração de municípios sem perda de
autonomia, identificando as dores dos municípios para
que sejam tratadas com as agulhas certas e induzindo a
uma cooperação mais fluida entre os municípios.
Para isto, foi feito um amplo estudo, combinando metodologias qualitativas e quantitativas. O estudo realizou uma
ampla revisão da literatura técnica e da documentação especializada existente no Brasil. O projeto foi desenvolvido
em ambiente metodológico exploratório, pois não havia
uma elaboração anterior sistematizada e conclusiva, assim como as linhas de política nessa área não estavam cla-
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ras. Por ter buscado preencher essa lacuna, o INTERGOV
oferece, como subproduto, um Guia de Referências sobre
arranjos intergovernamentais no Brasil.
Para a exploração dos principais temas, o Projeto INTERGOV realizou entrevistas em profundidade com dezenas especialistas, incluindo acadêmicos especializados, praticantes de governo, consultores, advogados, líderes de consórcios, financiadores e estruturadores de
projetos. As entrevistas foram completadas com uma
ferramenta inovadora chamada Plataforma de Consenso, que obteve contribuições pontuais de dezenas especialistas de alto nível, através de interações pontuais
realizadas pelos consultores via WhatsApp e e-mail.
Foram também realizados estudos de quatro casos selecionados por critérios especialmente desenvolvidos
para o projeto, notadamente os do Consórcio do Grande ABC (São Paulo), Consórcio Lagos (Rio de Janeiro),
CIMVI (Santa Catarina) e CORESA Sul do Piauí (Piauí).
Esses casos foram submetidos a uma análise qualitativa e quantitativa. A metodologia qualitativa incluiu uso
de técnicas de laddering (entrevistas em profundidade
com categorização das opiniões) e junto a gestores dos
consórcios escolhidos e profissionais relacionados. A
elaboração econométrica ofereceu conclusões adicionais sobre os fatores de sucesso dos consórcios.
Este Relatório sumaria os resultados do estudo do Projeto INTERGOV e propõe direcionamentos e alterações
legais como propostas para endereçar uma questão
fundamental: como colocar o instrumento dos consórcios a serviço dos vultosos investimentos que são
necessários ao desenvolvimento da infraestrutura
subnacional?
Para tanto, foi organizada em seis seções além desta
introdução. A seção 2 caracteriza a metodologia realizada ao longo de todas as etapas de trabalho, de forma
resumida, com indicações para análise mais detalhada
realizada no corpo da seção. A seção 3 contém elementos teóricos, partindo do quadro referencial do Federalismo e um diagnóstico geral sobre o tema dos consórcios intermunicipais no Brasil. A seção 4 apresenta uma
análise de quatro casos selecionados, tratados com
ferramenta quantitativa. A seção 5 desenvolve uma
tipologia de finalidades de consórcios, definindo as
grandes finalidades dos consórcios em termos dos instrumentos de planejamento e estruturação de projetos;
ambiente institucional e regulação; central intermunicipal de serviços; e infraestrutura e contratação de PPPs e
concessões. Adicionalmente, apresenta propostas pre-
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liminares para uma adequação do marco atual dos consórcios públicos, a lei no. 11.107 de 2005, aos objetivos
pretendidos. A seção 7 apresenta a bibliografia completa utilizada no projeto. Finalmente, a última sessão
contempla anexos contendo os roteiro de entrevistas
semi-estruturadas utilizados, conceitos econométricos
para avaliação da sessão quantitativa e o denominado
“Guia de Referências sobre Arranjos Cooperativos”, o
qual elenca de forma temática, as obras sobre arranjos
cooperativos utilizadas no projeto.
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METODOLOGIA
1 – Propostas de trabalho
1.1 – Proposta original
De modo a facilitar a compreensão do escopo original esperado para este trabalho, replica-se abaixo a referida
parte de objeto descrita no edital público, produzido pela equipe PNUD/Min. Economia.
(...) A consultoria deverá levantar as formas associativas de cooperação intergovernamental existentes no Brasil, nos temas de saneamento
(água, esgotos e resíduos sólidos), mobilidade urbana e desenvolvimento urbano avaliando as boas práticas e as lições aprendidas considerando os seguintes aspectos:
• Formas e mecanismos de organização, de cooperação e compartilhamento de responsabilidades institucionalizados entre os entres
federados,
• Estrutura e mecanismos de financiamento dos investimentos,
• entraves existentes e limites político-administrativos para o funcionamento dos arranjos institucionais de cooperação e financiamento de
investimentos em infraestrutura e,
• Recomendações para aplicação e adaptação das boas práticas e experiências exitosas.
Ao final, o consultor deverá apresentar:
1) Recomendações na forma de possíveis modelos de cooperação intergovernamental para que os entes subnacionais, em suas diferentes escalas e portes territoriais, estruturem seus arranjos cooperativos.
2) As ações por parte do governo federal para a eliminação dos entraves detectados na forma de minutas de Projeto de Lei e dispositivos
infralegais.
3) Projeto/roteiro para elaboração de curso de capacitação a distância na
modalidade autoinstrucional de 30 hs/aula.
4) Projeto/roteiro de seminário para apresentação e disseminação dos
resultados alcançados pelos estudos.
De modo a atender o objetivo supracitado, foi desenhado pela consultoria contratada, Pezco Economics, a seguinte estratégia de abordagem ao problema:
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Figura 2 – Etapas do desenvolvimento do estudo

P1: Desenho
• Reunião inicial em 27/1/2020

• Revisão de metodologia

• Revisão de etapas e atividades

• Revisão de literatura

• Informações a serem levantadas:

• Federalismo

a) Mapeamento de casos de uso do
instrumento consórcio, por setor e
tipo de atividade

• Identificação de mecanismos de
organização e financiamento

P2: Background

• Práticas internacionais
• Práticas brasileiras setoriais
• Questões jurídicas brasileiras
• Financiamento vs consórcios

• Critérios para estado da arte e
escolha de casos

b) Mapeamento de casos de uso do
instrumento RM (como é o padrão de
criação e funcionamento de RMs nos
estados brasileiros?)

• Planejamento do campo

• Sistematização dos elementos
e características do sucesso e
identificação de entraves

outras experiências

• Realização do Seminário
Intermediário ao final da etapa

P3: Campo e Lições
• Pesquisa de campo
• Elaboração dos estudos de caso
• Desenvolvimento de até 4
casos, com entrevistas e análise
documental

• Identificação fina de “dores”
nas experiências analisadas,
eventualmetne comparando com

• Busca de mecanismos inovadores
e elementos de sucesso e,
principalmente, de insucesso ou
insuficiência de forma a gerar lições.

P4: Sistematização
• Desenvolvimento dos modelos e
recomendações

• Proposta de marco legal dos
consórcios e RMs

• Desenvolvimetno do projeto/roteiro
de curso

• Guia de Arranjos Subnacionais

• Revisão conjunta dos modelos e
projetos

Fonte: elaboração própria.
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• Nota Técnica do Ministério da
Economia consolidando lições e
propostas de desenvolvimento

• Projeto de Seminário e realização
do seminário final de encerramento
do projeto

21

1.1.2 – Revisão da metodologia
Esta seção sumaria a revisão teórica realizada, de forma a oferecer insights para a análise dos casos concretos.
Ademais, são apontadas as formas empíricas de levantamento e confirmação de informações sobre os consórcios
públicos no Brasil, de forma a apresentar um quadro norteador para desenvolvimento da proposta e modelos para
consórcios públicos de modo efetivo.
O escopo apresentado neste capítulo de metodologia é apresentado de modo resumido, sendo os detalhamentos
oportunamente detalhados ao longo da descrição dos subitens abaixo.

2 – Avaliação teórica
2.1 – Considerações iniciais
As hipóteses gerais sobre os consórcios públicos estão organizadas em blocos temáticos, notadamente a partir das
categorias do Quadro a seguir. Este foi desenvolvido a partir da matriz de amarração das entrevistas, buscando
realizar um contraponto com relação aos pontos impulsionadores dos consórcios (ABRUCIO E GRIN, 2016; GRIN
2019), identificando elementos disfuncionais da atual legislação relatados pelos entrevistados junto às práticas
federalistas e aos conceitos elencados nas categorias impulsionadoras – isto é, aos aspectos formais, econômicos,
técnicos e políticos elencados como fatores apenas positivos.
Todo o conteúdo é meticulosamente detalhado no capítulo “Revisão de Literatura: Federalismo e Cooperação”
deste documento.

Quadro 1 – Conceitos extraídos da análise de conteúdo no P2

1. Aspectos formais
1.1. problemas transitórios dos consórcios
1.2. problemas administrativos
1.3. problemas de adequação específica às regras de direito público
1.4. problemas com mecanismos de transparência na prestação de contas
2. Aspectos econômicos
2.1. governança policêntrica
2.2. ausência de cooperação entre os atores governamentais
2.3. ausência de recursos e fontes de financiamento
2.4. ausência de organização das demandas entre os consorciados
3. Aspectos políticos
3.1. governança afetada pelo uso político
3.2. aspectos patrimonialistas regionais
3.3. accountability afetada pelas relações com tribunais de contas
4. Aspectos técnicos
4.1. autonomia municipal excessiva
4.2. gestão pública pouco qualificada
4.3. problemas de interlocução com Tribunais de Contas e transparência
Fonte: elaboração própria.

A seguir, são apresentadas algumas hipóteses específicas quanto aos quatro grupos de aspectos:
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2.1.1 – Hipóteses quanto a aspectos formais
Os aspectos formais englobam elementos jurídicos (visam dar maior estabilidade nos contratos firmados entre
os entes); organizativos, como a criação de estruturas supramunicipais; e gerenciais, que visam promover maior
qualidade na ação regional coletiva dos municípios.

Tabela 1 – Hipóteses sobre consórcios: aspectos formais
Código

Problema

Hipótese

HF-01

Problemas transitórios

O rito de transição entre gestões é problemático

HF-02

Problemas administrativos

A gestão não técnica é deficiente

HF-03

Problemas administrativos

O quadro de pessoal é insuficiente

HF-04

Problemas administrativos

A cessão de pessoal pelos municípios é demorada

HF-05

Problemas administrativos

O trâmite nas câmaras de vereadores é lento

HF-06

Adequação às regras

Regras de Tribunais de Contas são díspares

HF-07

Adequação às regras

Regras do Tesouro Nacional são incertas

HF-08

Transparência

Publicação de documentos/contratos não acontece

HF-09

Transparência

Websites são defasados ou incompletos

Fonte: elaboração própria.

2.1.2 – Hipóteses quanto a aspectos econômicos
Os aspectos econômicos englobam o tamanho da escala, eficiência e racionalidade no uso dos recursos.

Tabela 2 – Hipóteses sobre consórcios: aspectos econômicos
Código

Problema

Hipótese

HE-01

Governança policêntrica

Critérios de alocação de recursos indefinidos ex ante

HE-02

Governança policêntrica

Briga por recursos acontece no curso

HE-03

Cooperação

Arranjos ótimos não são obtidos

HE-04

Cooperação

Alternância de ciclo político gera defecções

HE-05

Recursos e financiamento

Bancos são avessos a inovação institucional

HE-06

Recursos e financiamento

Oferta de garantias é insuficiente

HE-07

Recursos e financiamento

Formato de consórcio não viabiliza financiamentos

HE-08

Recursos e financiamento

Análise de financiamentos é demorada

HE-09

Organização das demandas

Falta de planejamento prévio

Fonte: elaboração própria.

2.1.3 – Hipóteses quanto a aspectos políticos
Os aspectos políticos são elementos de coordenação e cooperação intergovernamental, responsividade e accountability, redução do comportamento autárquico dos municípios e incentivos à coordenação federativa consorciada.

Tabela 3 – Hipóteses sobre consórcios: aspectos políticos
Código

Problema

Hipótese

HP-01

Uso político

Pressão por caça à renda e favores políticos

HP-02

Uso político

Busca como “bom gestor de última instância” em crises
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Código

Problema

Hipótese

HP-03

Uso político

Empoderamento da gestão afeta os serviços

HP-04

Uso político

Gestores na posição de lideranças políticas

HP-05

Aspectos regionais

Cultura não favorece o associativismo

HP-06

Aspectos regionais

Histórico de consorciamento importa

HP-07

Accountability

Sobreposição aos mecanismos democráticos

HP-08

Accountability

Falta de responsividade diante de demandas sociais

Fonte: elaboração própria.

2.1.4 – Hipóteses quanto a aspectos técnicos
Os aspectos técnicos são à ampliação da capacidade de gestão e planejamento regional em bases mais integradas.

Tabela 4 – Hipóteses sobre consórcios: aspectos técnicos
Código

Problema

Hipótese

HT-01

Autonomia

Pressão por direcionamento do planejamento

HT-02

Autonomia

Força desigual de membros com maior contribuição

HT-03

Autonomia

Delegação e execução são confundidos

HT-04

Qualificação

Capital humano insuficiente

HT-05

Qualificação

Falta de recursos para desenvolvimento dos técnicos

HT-06

Qualificação

Oportunismo no uso do conhecimento técnico

HT-07

Interlocução

Falta de diálogo entre consórcio e municípios

HT-08

Interlocução

Falta de diálogo entre diferentes arranjos como RMs

HT-09

Interlocução

Falta de coordenação nacional do conhecimento técnico

Fonte: elaboração própria.

3 – Avaliação Empírica
3.1 – Etapa qualitativa exploratória
Após a realização do intensivo trabalho de revisão sistemática de literatura, buscou-se aprofundar o conhecimento
prático derivado das entrevistas em profundidade realizadas na primeira etapa exploratória.
Nesta fase foram entrevistados 18 especialistas de arranjos intergovernamentais, cujo objetivo foi buscar detalhes
e compreender pontos de dificuldade sobre os estudos acadêmicos. Foram também obtidas percepções políticas,
jurídicas, gerenciais e operacionais do funcionamento dos consórcios públicos, para os quais foram então escolhidos casos emblemáticos que pudessem ser testados de modo a confirmar os aspectos levantados na parte teórica
e exploratória do estudo.
Todo o conteúdo é meticulosamente detalhado no capítulo “Análise de resultados: matriz de amarração” deste
documento.

3.2 – Etapa qualitativa confirmatória
Assim, para a fase confirmatória (de validação e confirmação de hipóteses aventadas anteriormente) foram conduzidas outras 8 entrevistas em profundidade, 2 para cada caso de consórcio público definido, a saber: Consórcio do
Grande ABC (CIGABC, São Paulo), Consórcio Lagos São João (CISLJ, Rio de Janeiro), Consórcio Intermunicipal do
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Médio Vale do Itajaí (CIMVI, Santa Catarina) e Consórcio Regional de Saneamento do Sul do Piauí (CORESA, Piauí).
Abaixo segue o mapa de entrevistas realizadas nas etapas exploratória e confirmatória:

Figura 3 – Mapa de contribuições

Elaboração: Pezco Economics

3.3 – Etapa quantitativa exploratória
Após a delimitação dos casos para parte de confirmação qualitativa, buscou-se complementar os achados exploratórios através de avaliação econométrica dos casos, comparando as realidades dos municípios consorciados
e não consorciados de uma mesma região. Para tanto, foi realizada a construção de uma base de dados e de modelagem quantitativa para a avaliação de hipóteses gerais sobre os consórcios intermunicipais no Brasil.
Quando se trata de dados da atividade econômica para municípios brasileiros, a disponibilidade de dados com
baixa defasagem é limitada. É notório o esforço do IBGE no tocante à elaboração e divulgação de pesquisas com
dados regionais brasileiros, sendo o exemplo mais notável a PNAD Contínua (Pesquisa Nacional de Amostra de
Domicílios , que na divulgação trimestral permite acompanhar domicílios e indivíduos no Brasil inteiro com bastante detalhe, entretanto, para uma gama maior de indicadores econômicos e setoriais, a escassez de dados é a
norma e consequentemente representa um entrave considerável no desenvolvimento de análises com o foco nos
municípios.
A partir do escopo do presente estudo e considerando as limitações imposta pela escassez de dados, foi construída
uma base de dados primários a partir da junção de três fontes:
•

Pesquisa de PIB municipal do IBGE – Base de dados que oferece informação de PIB municipal e população da maioria dos municípios brasileiros

•

Base de municípios do SNIS - Base de dados do Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento e é
divulgada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, oferece informação sobre a qualidade dos serviços de distribuição de água potável, coleta e tratamento de esgoto e resíduos sólidos.

•

Base de contas anuais dos municípios – Base divulgada pela Secretaria do Tesouro Nacional e oferece
informação das despesas e receitas de uma parte das cidades do Brasil.

Os dados foram coletados para o intervalo de 2002 até 2017, último ano com informações mais atualizadas para o
PIB municipal. O resultado consolidado e detalhado encontra-se no capítulo: “Avaliação de hipóteses por modelo
quantitativo”.
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3.4 – Plataforma de Consenso
De modo a realizar a triangulação metodológica (Denzin, 1978; Patton, 1999), nesta parte do estudo serão brevemente conceituadas as bases para elaboração da ferramenta denominada “Plataforma de Consenso”, utilizada no
trabalho de modo a alinhar as contribuições de acadêmicos, practicioners, setoriais e de ação de amplo especto
para os consórcios públicos.
Idealizado a partir da concepção de “plataforma democrática”, conceito advindo dos teóricos da Teoria Democrática Contemporânea, a ferramenta objetiva complementar eventuais lacunas conceituais identificadas ao longo do
processo de análise do objeto.
No caso deste estudo, a ferramenta complementou as entrevistas utilizadas nas fases exploratória e confirmatória
do trabalho a partir da revisitação das mesmas entrevistas a partir da aplicação da técnica denominada laddering
(WENGRAF, 2001; HARREL E BRADLEY, 2009; REYNOLDS E GUTMAN, 1988), seguida posteriormente de aplicação de
entrevistas pontuais de atores diferentes dos consultados na etapa de entrevistas em profundidade. Após todo o
processo, por fim é realizada a análise de conteúdo (BARDIN, 1979) das opiniões de todos os especialistas.
Abaixo segue uma figura contendo o resumo esquemático da Plataforma de Consenso:

Figura 4 – Resumo esquemático da Plataforma de Consenso

Elaboração: Pezco Economics

3.4.1 – O consenso na democracia moderna e a ideia de plataforma
Uma das principais problemáticas da teoria democrática contemporânea consiste no debate sobre representação
e participação. A questão não é nova: Rousseau no século XVIII já era um grande crítico do conceito de representatividade, cuja ideia considerava uma “usurpação” da real vontade dos eleitores. Robert Dahl (1973), em seu modelo
lógico de “poliarquia” (o qual identifica um país em um determinado momento histórico) estabelece a representação como um dos principais esteios da democracia: governantes devem ser continuamente responsivos aos seus
representados, isto é, devem eleitos “prestar contas” aos seus eleitores.
Na democracia, a legitimidade de uma ideia depende do poder do povo para decidir sobre a validação da mesma,
seu decreto, ato que deve ser realizado de forma conjunta com a sociedade, voluntariamente, livre de qualquer tipo
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de coerção ou interferências arbitrárias, ou para utilizar uma única palavra, ato validado em forma cooperativa.
Assim é concebida a democracia, como um processo que cria um público, unindo-se para tratar de objetivos, ideais, ações e problemas coletivos”. É assim que neste novo sistema, conforme argumenta Urbinati (2006), a representação surge com caráter simbiótico à democracia, sendo as eleições seu “requerimento solene e indispensável
de legitimidade política” (URBINATI, 2006). Nas palavras da autora:
Contrariamente aos votos sobre questões isoladas (democracia direta),
um voto em prol de um candidato reflete a longue durée e efetividade
de uma opinião política ou de uma constelação de opiniões políticas;
ele reflete a atratividade de uma plataforma política, ou um conjunto de
demandas e idéias ao longo do tempo (a democracia representativa tem
sido então considerada um regime de tempo)25. O voto direto (ou, nas
palavras de Condorcet, a “democracia imediata”) não cria um processo
de opiniões e não permite que elas se baseiem em uma continuidade histórica, pois faz de cada voto um evento absoluto e, da política, uma série
única e discreta de decisões (soberania pontuada) (...)
As múltiplas fontes de informação e as variadas formas de comunicação e influência que os cidadãos ativam através da mídia, movimentos
sociais e partidos políticos dão o tom da representação em uma sociedade democrática, ao tornar o social político. Vontade e juízo, a presença
física imediata (o direito ao voto) e uma presença idealizada mediada
(o direito à livre expressão e à livre associação) estão inextricavelmente
entrelaçados em uma sociedade que é ela mesma uma confutação viva
do dualismo entre a política da presença e a política das idéias, uma vez
que toda presença é um artefato do discurso (URBINATI, 2006).
Portanto, o conceito de representação democrática é colocado pela autora como uma forma superior de democracia, condizente com as necessidades modernas, elaborando uma defesa normativa da teoria da representação em
contrapartida à democracia direta, considerada por muitos a “verdadeira” democracia. Para ela, não se trata de
um conceito meramente eleitoral (sua ênfase não está focada somente no ato autorizativo da democracia e sim no
processo completo), tampouco uma opção second-best. A genealogia da representação é um processo contínuo
em que o povo (como ideia) pode fazer uma nova legislação, uma nova face para o Estado; é uma representação
dupla, do representado e do Estado, que cria e transforma esta relação e não apenas espelha, que gera um hábito
de circularidade, de dinamismo, que tem como consequência última a transformação das questões sociais em
políticas.
Por fim, a representação política é o consenso da democracia acerca de uma ideia exercido pelo representante de
uma plataforma receptora de opiniões muitas vezes antagônicas dos reais detentores do poder democrático, isto
é, a própria população.

3.4.2 – Metodologia da Plataforma de Consenso
Esta seção descreve o percurso metodológico utilizado neste estudo, que foi viabilizado através do uso de pesquisa pesquisa qualitativa de apoio - entrevistas em profundidade com roteiro semi-estruturado, aplicação da técnica
denominada laddering e posterior análise de conteúdo (WENGRAF, 2001; HARREL E BRADLEY, 2009; REYNOLDS E
GUTMAN, 1988; BARDIN, 1979).

Entrevistas em profundidade
Durante o andamento do projeto, foram utilizadas diversas técnicas de natureza qualitativa para melhor compreensão do problema e consequentemente melhor apuração dos resultados.
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De modo a realizar as tratativas iniciais e compreender de modo geral o problema dos arranjos intergovernamentais, foram realizadas duas tranches de entrevistas em profundidade, realizadas de modo semiestruturado. Para
tanto, foi elaborado um roteiro de pesquisa com 22 perguntas subdividas nos seguintes blocos: A) Posição do
entrevistado; B) Histórico e Contexto do Caso; C) Resultados do consórcio público; D) Governança do consórcio; E)
Desafios operacionais do consórcio público; F) Suas propostas para o desenvolvimento dos consórcios públicos
intermunicipais no Brasil; G) Finalização. O roteiro detalhado encontra-se no “Anexo A” do segundo produto deste
estudo, denominado “Background”.
Como mencionado na seção de avaliação empírica, após a delimitação inicial realizada na avaliação teórica, na avaliação empírica foram entrevistados 18 especialistas de arranjos intergovernamentais com o objetivo de se realizar
uma varredura exploratória sobre o tema. Posteriormente, na segunda leva de entrevistas, etapa confirmatória, foram realizadas outras 8 entrevistadas em profundidade para validação das hipóteses aventadas na etapa anterior.

Laddering
De acordo com Monteiro et al. (2013) e Reynolds e Gutman (1988), o laddring é uma técnica que utiiza entrevista
em profundidade, de modo individual, usada no marketing para identificar atributos de produtos, com uso de teoria meios-fim. Suas limitações encontram-se na inviabilidade de uso em larga escala, custos e habilidade dos entrevistadores e análises, entre outros fatores (MONTEIRO ET AL., 2013). Adicionalmente, sua abordagem contempla aspectos muitas vezes pessoais do indíviduo, suas subjetividades, requerendo alta habilidade do pesquisador
na abordagem e condução das entrevistas(MONTEIRO ET AL., 2013). De acordo com Reynolds e Gutman (1988):
O Laddering envolve um formato de entrevista sob medida, usando principalmente uma série de sondagens direcionadas, tipificadas pelo “Por que
isso é importante para você?” questão, com o objetivo expresso de determinar conjuntos de ligações entre os principais elementos perceptivos em
toda a gama de atributos (A), consequências (C) e valores (V). Essas redes
de associação, ou escadas, chamadas de orientações perceptivas, representam combinações de elementos que servem como base para a distinção entre produtos em uma determinada classe de produtos (...).
Cada caminho único de um atributo a um valor representa uma orientação perceptual possível com relação à visualização da categoria do
produto. É uma oportunidade de diferenciar uma marca específica, não
focando em um atributo de produto, mas sim comunicando como ele
oferece consequências de alto nível e, finalmente, como é pessoalmente
relevante, essencialmente criando um “posicionamento de imagem”.
Esse entendimento normalmente serve como base para o desenvolvimento de estratégias publicitárias, cada uma representando um posicionamento “cognitivo” distinto, que reforça os vários níveis de abstração
para uma determinada orientação perceptiva (Olson e Reynolds. 1963;
Reynolds e Gutman, 1984).
Em resumo, o propósito do processo de entrevista é elucidar associações de atributo, consequências e seus valores ao público alvo do objeto de estudo. É ao mesmo tempo, uma pergunta com diversos estímulos à própria
resposta provida pelo entrevistado, isto é, uma vez denotada a linha de raciocínio principal, são instigadas outras
abordagens pertinentes ao tema e a consequente constatação do entrevistado também sobre essas percepções.

Comentários pontuais
Para realizar um prognóstico atualizado da realidade dos consórcios públicos, iniciou-se o processo de comple-
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mentação de opiniões através de plataformas de comunicação de rápido retorno, como Whatsapp e E-mail. Ao
todo, somaram-se centenas de interações com outros especialistas não consultados até então.
Adicionalmente, após a definição dos especialistas apontados para complementação de opiniões , foram ainda
revisitadas as 26 entrevistas dos especialistas, através da elaboração de um resumo para cada conteúdo, para o
qual buscou-se concentrar as ideias principais identificadas nas etapas anteriores.
Assim, ao todo, foram elencadas 79 opiniões referentes ao tema dos consórcios públicos, direcionados preponderantemente ao cerne do problema, isto é, à resolução da promoção de maior cooperação federativa e consequente
desenvolvimento da infraestrutura subnacional.
Todas as opiniões foram posteriormente reavaliadas, utilizando o software Atlas TI, que facilitou a exploração de
material, dividindo sistematicamente a categorização do material bem como a visualização dos principais conceitos abordados durante as entrevistas (NORONHA, CATTANI e OGAVASARA, 2019).

Resultados da Plataforma de Consenso
A apresentação dos resultados é facilmente introduzida através da primeira categorização realizada. A
figura 5 realizou o cruzamento dos tipos de contribuição de cada entrevista, isto é, se foram
“Acadêmica” (Cont_Acadêmica) ou “Aplicadas” (Cont_Aplicada) e também se controbuíram de forma
“Geral” (Cont_Geral) ou de modo “Setorial” (Cont_Setorial)”.
Assim, estabelecendo as categorias Acadêmica e Aplicada nas colunas e Geral e Setorial nas linhas, obteve-se
o seguinte resultado:

Figura 5 – Cruzamento dos tipos de contribuição

Elaboração: Pezco Economics

Quanto mais claro, maior é a frequência combinada das linhas e colunas, enquanto de maneira oposta, quanto
mais escuro, menor é a frequência combinada1. Em cada célula, há também um número inteiro ao lado esquerdo
seguida, representando a frequência de cruzamento, seguida de um traço (–) e um número com duas casas decimais, representando a correlação do cruzamento, a qual ainda pode constar com uma letra “O” dourada, no caso
de ser insignificante estatisticamente esta correlação.
Desta forma, podemos dizer que o foco da análise utilizada na Plataforma de Consenso consistiu em focalizar contribuições setoriais e aplicadas, sendo 45 o número total de cruzamentos e 67% a correlação dessas codificações.
Adicionalmente, nota-se que o número total de frequência é superior aos 79 casos: isto ocorre pelo fato de muitos
dos especialistas consultados terem contribuído tanto de forma acadêmica quanto aplicada, ou mesmo de forma
Geral e ao mesmo tempo com pontuações setoriais.
Dando sequência aos resultados aplicados para categorizar as opiniões de acordo com a estrutura definida de
consórcios públicos deste trabalho, realizou-se 2 tipos de cruzamento dos tipos de consórcio e suas finalidades,
sendo uma ampla e outra mais detalhada.
Com relação aos tipos de consórcio, estes ficaram denominados como “Escritório” (C_Escritório), “Central” (C_
Central), “Agência Reguladora” (C_Agência), “Operador” (C_Operador). Ademais, foi também contabilizada uma

1

Para tornar ainda mais rigorosa a apuração, foram ainda utilizadas técnicas de clusterização das categorizações, realizadas no próprio Atlas TI. Para melhor compreensão sobre clusterização, ver Hair et al. (1998).
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categoria denominada “Genérico” (C_Genérico), utilizada para os casos em que os relatos não puderam ser enquadrados em nenhuma das categorias de consórcios, mas que de alguma forma contribuíam de alguma forma para o
aprimoramento deste dispositivo. Esta categorização baseou-se na leitura objetiva das opiniões dos especialistas
consultados, identificadas individualmente pelos analistas deste estudo.

Figura 6 – Cruzamento setorial amplo e tipo de consórcio

Elaboração: Pezco Economics.

Da mesma forma, concomitantemente foram categorizados os respectivos setores de atuação, sendo a Figura 6
estabelecida através do cruzamento de setores amplos, a saber: Hard Infrastructure (Hard Infra)2, Soft Infrastructure3 (Soft Infra), Planejamento4 (Plan.) e Outros (Outros). Estas categorias foram definidas a partir das definições
setoriais da CNM, identificadas no Relatório 1 deste estudo, denominado “Background”.
No detalhamento do quadro mostra-se o elevado número de opiniões obtidas para o setor de Hard Infrastructure,
concentradas preponderantemente no tipo de consórcio Operador, em verde-claro, sendo 27 casos interseccionados (correlação de 75%) entre os códigos aplicados, 12 casos para Agências de Regulação (correlação de 29%), 1
para para tipo Central (correlação de 2%) e também um caso para tipo Escritório (estatísticamente insignificante).
Dito de outra forma, os consórcios do tipo operador são mais intensamente utilizados para viabilização de infraestrutura de longo prazo, razoavelmente apontados como ferramentas de melhoria institucional no âmbito da
regulação e praticamente inutilizados como centrais ou mesmo escritórios. Ou seja, as finalidades mais leves, sem
custo de defecção alto são de fato viabilizadas pelas categorias de consórcio que possuem uma estrutrura plenamente estabelecida, característica que poderia ser facilitada por estrutura mais leves, tais como planejamento,
categorização setorial que também mostra grande atribuição aos consórcios operadores e aos do tipo Central.
Partindo para avaliação mais detalhada do cruzamento de consórcios e finalidades, realizou-se um cruzamento
apenas detalhando Hard Infrasctructure, com abertura para as seguintes finalidades: “Iluminação Pública/Energia”, “Infraestrutura5”, “Mobilidade”, “Resíduos Sólidos” e “Saneamento – Geral6”. Estas categorias também foram
definidas a partir da categorização da CNM, supracitada.

2

Esta definição será detalhada na próxima figura.

3

Esta categorização aglutinou categorias

4

Ibidem

5

Esta definição foi utilizada em casos em que não foi possível identificar ao certo a finalidade da opinião, onde apenas
constou referência à infraestrutura de forma genérica.

6

Esta definição aglutinou as categorias de “Saneamento – água” e “Saneamento – esgoto”, por não ser possível a segmentação entre estas duas finalidades.
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Figura 7 – Cruzamento setorial detalhado e tipo de consórcio

Elaboração: Pezco Economics.

Conforme exposto acima, as maiores correlações ficaram concentradas em para o cruzamento do consórcio Operador e para finalidade de saneamento de forma geral, isto é, abrangendo tanto atividades de saneamento de
água-esgoto, mas também resíduos sólidos. O consórcio Agência concentrou todas os cruzamentos definidos para
Hard Infrastructure, mostrando ausência de regulação para demais finalidades. No caso da finalidade direcionada
para mobilidade, o cruzamento mostrou que houve uma distribuição balanceada entre as modalidades de consórcio propostas pelo estudo.
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REVISÃO DE LITERATURA:
FEDERALISMO E COOPERAÇÃO
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REVISÃO DE LITERATURA: FEDERALISMO E
COOPERAÇÃO
O aumento da complexidade e da diferenciação social nos dias atuais tem exigido crescentemente respostas da
administração pública para solução de conflitos e mediação de interesses, abrangendo temas que variam desde a
organização civil, como questões políticas, administrativas, econômicas, entre outras áreas. O sistema federalista,
nesse sentido, tem atuado como um grande mediador das demandas sociais, agindo tanto em termos locais, nacionais e internacionais assim como em termos setoriais (Schultze, 2001).
Nesse sentido, esta seção visa a esclarecer algumas terminologias usadas na parte de levantamento bibliográfico,
necessárias para organização temática e para formulação da lógica de ordenamento das entrevistas conduzidas
com especialistas e acadêmicos. Deste modo, a abordagem do capítulo de revisão de literatura realiza a identificação de conceitos mais gerais do federalismo e de modelos de governança. Essa abordagem prepara a análise da
seção seguinte, que traz exemplificações do tema específico de consórcios do caso brasileiro.
A estrutura utilizada para dicotomização do federalismo foi segmentada em quatro etapas. A primeira delas tratará
a temática do federalismo per se, isto é, será apresentado um sucinto histórico desde seu surgimento institucional.
Já a segunda etapa consistirá na interpretação da abordagem de linhas mais recentes do federalismo, aplicados
especificamente para compreensão do uso de políticas públicas no Brasil. A terceira etapa evidencia o problema
do compartilhamento de recursos comuns e o policentrismo das políticas públicas na administração pública. No
caso, se utiliza a expressão “governança” por se tratar de uma acepção mais genérica e, portanto, adequada para
os diversos arranjos existentes dentro da teoria federativa. Na quarta etapa, serão abordados exemplos internacionais de governança interfederativa e intersetorial.

1 – A temática do Federalismo
Começando com um brevíssimo histórico sobre o federalismo, podemos dizer que o ideal da teoria contemporânea, enquanto paradigma de organização política e administrativa do poder, teve sua concepção filosófica
modelada no período do Iluminismo, sendo Montesquieu um dos primeiros pensadores do período. Para o autor, o
federalismo é “[...] uma convenção pela qual vários corpos políticos consentem em tornar-se cidadãos de um Estado maior que querem formar. É uma sociedade de sociedades, que dela fazem uma nova, que pode ser aumentada
pela união de novos associados”. (Montesquieu, p.125, 1844/1979).
Em sua obra, “Do espírito das leis”, o autor afirma como sendo desejável a moderação dos Poderes, com o fito de
evitar um governante despótico, feita pela célebre tripartição dos Poderes, a equipotência (Judiciário, Executivo
e Legislativo).
Contudo, não a separação destes três poderes em si, mas a interdependência entre eles e suas inúmeras imbricações de funções possuem a capacidade de contrariar um com relação ao outro moderando, sobretudo, o poder
Executivo. Mas, apesar da inovação em suas ideias de equilíbrio do poder, Montesquieu tinha um pensamento
conservador: seu principal ponto era fundamentar um texto constitucional que ressaltasse uma incompatibilidade
entre governos populares e os tempos modernos. Portanto, defendia como forma ideal de governo aquele com um
governante soberano, porém não-eleito, aos moldes ingleses, monárquicos.
É neste ponto que o federalismo americano inova segundo Hamilton, Madison & Jay (1788), desmantelando conceitos de uma longa tradição teórica, criando algo inovador, invertendo os conceitos sobre o federalismo criados
até então. Se antes Estados-Nação geograficamente grandes eram tidos como ingovernáveis, agora sua amplitude
não só física, mas também cultural, com diferentes e múltiplas facções, entre outras pluralidades, era considerada
um fator benéfico que podia ser automoderado neste novo tipo de governo.
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Torna-se, assim, causa e condição para a organização federalista de um Estado a existência de heterogeneidades
entre partes de uma nação, sejam elas territoriais, linguísticas, étnicas, socioeconômicas, culturais ou políticas. A
federação surge como um mecanismo político, de modo a garantir que dentro de um território estabeleça-se um
Estado capaz de manter a unidade ao mesmo tempo em que respeita (através da celebração de pactos e da institucionalização de mecanismos de representação) os diferentes grupos componentes: é a fórmula da “unidade na
diversidade” (ABRUCIO, FRANZESE e SANO, 2010).
Dentre tantas distinções sobre tipos de governos, atores, poderes, enfim, tantas variáveis que se inter-relacionam,
igualmente variada são as teorias mais recentes sobre o federalismo, cada uma com seu objeto empírico e consequente defesa normativa.
De acordo com Watts (2006), em termos históricos, muitos autores que foram influenciados, preponderantemente,
pela experiência pioneira americana acabaram realizando as primeiras análises sobre federalismo a partir de uma
visão dualista, isto é, admitiam a existência de diferentes esferas de governos que competiam entre si e sofriam
com uma interposição de ações.
No entanto, Watts (2006) ressalta ser equivocada este tipo de análise: tais estudos eram muito focados apenas em
questões sobre estruturas legais,originais do federalismo, e não levavam em consideração outros aspectos, tais
como a estrutura política e administrativa entre os governos.
Assim, ao longo do século XX, quando novos estudos começaram a analisar a cooperação administrativa entre
os governos e a interdependência entre o governo federal e os governos subnacionais, a cooperação tornou-se a
característica dominante dos estudos sobre federalismo. Um exemplo disto é o empenho recente de algumas federações em garantir a accountability democrática das ações dos diferentes entes governamentais envolvidos nas
políticas públicas conjuntas, experiências que mostram que o conflito entre governos não é mais uma perspectiva
realista (WATTS, 2006).
Pode-se dizer, portanto, que com a disseminação do federalismo após sua instauração nos EUA, no século XVIII, é
natural que as experiências sejam adaptadas para a realidade onde são aplicadas (contemplando as heterogeneidades sociais, econômicas, culturais, históricas, entre outros fatores) e balanceadas de modo a atingirem uma coordenação capaz de atingir objetivos mútuos entre os governos compactuados. Esta diversidade de cenários produz, sobretudo, diferentes interpretações sobre o federalismo. Watts (2006) elenca quatro destas interpretações.
A primeira tem como seu expoente principal Albert Breton (1985), cujo argumento central consiste no conceito
liberal e econômico sobre eficiência competitiva. Em sua visão, a coalizão em prol da cooperação favorece os interesses governamentais em vez dos interesses dos cidadãos. A competição entre governos, portanto, seria benéfica,
produzindo benefícios superiores do que em governos cooperativos. Para melhor funcionamento do federalismo
a cooperação deveria ser reduzida ao menor nível possível entre os governos.
Conforme descreve Watts (2006 apud FRITZ SACHARPF, 1988) a cooperação excessiva também compromete as
inovações em políticas públicas devido ao grande número de decisões conjuntas entre governos. Enquanto a cooperação contribui para diminuir conflitos e coordenar ações, o chamado “joint decision trap”, decisões que só
podem ser tomadas em conjunto, traz inflexibilidade para autonomia dos entes federativos. Esta segunda visão é
chamada de “interlocking federalism” (em uma tradução livre significaria algo como “federalismo enganchado”).
Uma terceira vertente, do próprio Watts (1989), é a chamada “federalismo executivo”, quando a cooperação entre
governos ocorre mediada em grande parte pelos poderes executivos. Assim, as legislaturas tendem simplesmente
a ratificar os acordos intergovernamentais pré-definidos nos gabinetes, conferências e comitês executivos. Conforme descreve Franzese (2010), em casos como o Canadá e EUA, que apesar de possuírem sistemas político-administrativos diferentes, a concentração de poder no executivo possibilitou uma maior facilidade na implementação de determinadas políticas públicas.
Há também a teoria do federalismo fiscal, segundo Olson (1969). Ambas asteorias assumem que, se uma parte
substancial da população for mobilizada o suficiente para reagir a, por exemplo, falhas políticas, corrupção ou
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desperdício de recursos, o resultado disso será a migração de pessoas para regiões mais desenvolvidas (Tiebout,
1956). Assim, as elites políticas nas regiões com fraco desempenho seriam forçadas a trabalhar por melhorias na
governança regional (STURM, 2006).
A última ótica ou quinta vertente sobre o federalismo contemporâneo, de acordo com o estudo de Watts (2006),
consiste na crítica sobre a cooperação da autonomia dos governos, geralmente, em situações onde um governo
detém maior poderio financeiro sobre o outro. Linha também estudada por John Kincaid (1990), cuja denominação ficou conhecida como “federalismo coercivo”, o conceito trabalha com casos onde um ente federativo que
através de um maior aporte de recursos acaba por influenciar prioridades em projetos conjuntos, em áreas que
não seriam propriamente de sua competência e sim, do governo parceiro.
Na teoria do “covenantal federalism” (federalismo como pacto), a base das relações federalistas consiste em um
acordo de confiança mútuo entre os diferentes níveis de governo, baseado noreconhecimento, tolerância e respeito entre as partes (FRANZESE, 2010). Seu principal representante é Elazar (1986; 1994), cuja fundamentação vai
um pouco mais além da teoria sobre federalismo, abordando o tema com uma postura mais macroteórica.
O autor enquadra o federalismo em um locus político determinado por um “pacto social”. No pacto, seus princípios
enfatizam as deliberações da coletividade, isto é, as políticas originadas nos acordos refletem o exercício constitucional da escolha e da participação ampla em seu desenho constituinte. O regime democrático é, portanto, pré-requisito
fundamental de apoio do federalismo. E por esse mesmo motivo, a teoria federalista é republicana por definição.
O princípio político do federalismo de Elazar é ligado à difusão constitucional (pactuada) do poder, sendo a negociação entre poderes a base para tomada de decisões – e consequentemente a divisão de competências e execuções de políticas. É uma combinação constante de autonomia e interdependência.
O federalismo como pacto fornece, por sua vez, a base teórica para formação da teoria sobre federalismo cooperativo, desenvolvida por Grodzins (1966) e Elazar (1986; 1994). A condição de não-centralização no exercício efetivo de
um governo (tal como esboçado pelo ferramental da matriz federativa) é seu conceito fundamental, já que ao meio
dos processos é possível identificar pontualmente todas práticas cooperativas ou não cooperativas. Aos olhos do
cidadão, no federalismo cooperativo a ação do governo, produção de políticas e as funções de cada ente federativo
se misturam de tal forma, que ocorrem – na metáfora realizada por Elazar – como em um bolo do tipo “mesclado”
(marble cake)7, onde não é possível identificar exatamente o início de uma cor nem seu fim, diferentemente da ideia
do bolo do tipo “camadas”, cuja estrutura é facilmente divisível (FRANZESE, 2010).
De modo resumido, a tentativa de categorizações dos diferentes tipos de funcionalidades do federalismo é um processo relativamente árduo, reservado à idiossincrasia dos arranjos institucionais de cada local. No exercício da revisão teórica acima, foram elencados ao todo seis conceitos sobre federalismo, todos podendo ser agregados no campo macroteórico do federalismo, como pacto, sendo a matriz federativa desenvolvida por Elazar (1994) a ferramenta
agregadora de todas as visões teóricas mencionadas. Ao todo, foram mencionadas a visão do federalismo cooperativo, de cooperação enganchada, executivo, coercivo e competitivo/não-cooperativo, esquematizadas de acordo com
a figura abaixo:

Figura 8 – Gradações do federalismo como pacto

Fonte: Elaboração própria.
7

A metáfora ocorre em contraposição ao chamado bolo de “camadas” (layer cake), onde é possível enxergar o início e fim
de uma camada, fazendo analogia aos diferentes níveis governamentais.
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2.1 – Federalismo e políticas públicas no Brasil
Trazendo a discussão para a realidade brasileira, o referencial de Marta Arretche (1996) realiza uma avaliação conjunta entre os conceitos de federalismo coercivo, executivo, interlocking, covenantal e cooperativo. Neste estudo, a
autora trata por “desmistificar” o conceito de descentralização, categorizando suas três principais acepções: a de
recursos, a de competências e a de poder decisório.
Para autora, descentralizar recursos é alocar algo do centro para a periferia (e vice-versa no caso da centralização),
porém esta relação implicaria na maioria das vezes em uma relação de poder, conforme observado, por exemplo, pelos conceitos coercivo, executivo e interlocked. Contudo, suas reflexões entre dois casos de federalismo, o
francês e o espanhol, mostram que não necessariamente a descentralização segue uma regra, sendo muito mais
dependentes de seus precedentes históricos (path dependence):
No caso francês, não se produziu historicamente a associação entre centralismo, autoritarismo e fortalecimento de tendências separatistas, tal
como identificado no caso espanhol. Diferentemente, produziu-se uma
associação entre centralismo, unidade nacional e integração do governo
central e elites regionais, sendo o processo de descentralização explicado sobretudo pelo surgimento de novas camadas urbanas que, não
encontrando formas de representação no sistema anterior, demandavam mudanças no sistema político, mudanças estas que foram absorvidas pelo Partido Socialista Francês (...).
Esta associação - entre centralismo e autoritarismo - é típica do caso
espanhol e somente ganha sentido no exame das circunstâncias históricas concretas daquele país, mais particularmente do grau de controle das
elites políticas regionais sobre as estruturas políticas locais e seu grau de
integração com as elites políticas do nível central. Assim, a associação
(entre centralismo e autoritarismo e, posteriormente, entre democracia e
descentralização) ocorreu apenas na Espanha, país, aliás, cuja transição
para a democracia influenciou enormemente as elites intelectuais brasileiras. (ARRETCHE, 1996)
No caso da descentralização de competências, um estudo de caso parece mostrar um contraponto entre a ideia de
que descentralizar implica, necessariamente, em um esvaziamento de funções do governo central – uma desconcentração de atividades. Para ela, o sucesso de algumas ações descentralizadoras, como no caso da saúde, é uma
expansão seletiva que fortaleceu a capacidade administrativa e institucional na condução e regulação de políticas
públicas para os demais entes federativos (ARRETCHE, 1996).
Com relação à descentralização de poder decisório, a possibilidade de que uma ação descentralizadora implique em uma forma de controle sobre a ação governamental (maior accountability por parte da população) não
é necessariamente verdadeira, mas sim dependente de uma análise que “deve ser examinada antes do ângulo
da natureza das instituições encarregadas da prestação dos serviços do que do ângulo da escala de prestação de
serviços” (ARRETCHE, 1996).
Ações de centralização tenderiam, nesta hipótese, a favorecer relações clientelísticas, algo que a autora nega: “a redução do clientelismo supõe a construção de instituições que garantam a capacidade de enforcement do governo
e a capacidade de controle dos cidadãos sobre as ações deste último” (ARRETCHE, 1996).
De modo resumido, no âmbito do federalismo brasileiro, o referencial de Arretche (1996; 2002; 2004; 2005) trabalha
os aspectos da descentralização de políticas públicas. Para a autora, a ausência de uma combinação entre descentralização fiscal com descentralização de competências acabou por gerar uma centralização do poder decisório,
por meio da superposição de ações (do Executivo sobre os demais atores), desigualdades territoriais na provisão
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de serviços e mínimos denominadores comuns nas políticas nacionais.
Como no Brasil a descentralização fiscal ocorre por meio de um sistema de transferências fiscais realizado de forma desigual8, a expansão das atividades estaduais e municipais foi realizada por delegação de ações impulsionadas pelo Executivo federal, que com sua maior capacidade financeira, administrativa e institucional na condução
e regulação de políticas públicas, levou à cabo uma desconcentração da gestão para os demais entes federativos,
regulada preponderantemente pelo governo federal.
Abrucio (2005), por sua vez, ressalta a importância da coordenação no processo de elaboração das políticas públicas. As formas de integração, compartilhamento de regras e decisão conjunta na federação acabam muitas vezes
por tornarem-se conflituosas no contexto das relações intergovernamentais.
Citando Pierson (1995), Abrucio afirma que o dilema do compartilhar os processos de decisão entre os entes federativos é que, no caso dos governos subnacionais, eles só farão parte no esquema conjunto, se de fato quiserem.
Isso torna o processo altamente dependente de acordos políticos, negociações de veto, jogos de cooperação e decisões conjuntas entre os níveis de governo. Assim, a coordenação é garantida entre os diferentes entes federativos
por meio de um arranjo capaz de calibrar competição e cooperação (Abrucio, 2005).
Ao todo, são três os tipos de coordenação federativa elencadas pelo autor: 1) através de regras legais que obriguem
os atores a compartilhar decisões e tarefas – definição de competências no terreno das políticas públicas, por exemplo” (Abrucio, 2005, p.45); 2) por meio de fóruns intergovernamentais, ou instância que garanta a defesa dos direitos dos entes federativos (cortes constitucionais); 3) através do governo central no papel de indutor de políticas
públicas – por meio da resolução de problemas financeiros dos governos subnacionais ou por sua capacidade de
arbitrar conflitos jurisdicionais e/ou políticos.
Como ressalta o autor, caso as condições de “autonomia, direitos originários dos governos subnacionais, a barganha e o pluralismo associados ao relacionamento intergovernamental e os controles mútuos” (Abrucio, 2005,
p.46) sejam quebradas, o processo de participação decisório é também quebrado, criando de fato uma “hierarquia
centralizadora” (Abrucio, 2005).

2.2 – Governança interfederativa e intersetorial
As diversas teorias sobre o federalismo contemporâneo são razoavelmente convergentes quando se referem ao
processo de elaboração de políticas públicas e a necessidade de coordenação entre governo central e governos
subnacionais, ou mesmo o processo de coordenação que envolva atores diferentes, que não sejam necessariamente provenientes do setor público.
Após décadas de experimentação de diferentes arranjos no federalismo, a complexidade de atores envolvidos nos
tratos de assuntos federativos se expandiu, não relacionando apenas governos ou mecanismos simples de gestão,
mas sim “formas de associação, parceria e negociação territorial, incluindo grupos de interesse distintos, governos
locais, o setor privado, e agencias públicas e governos de outros níveis (SPINK, 2011)”. Dito de outra forma:
O termo governança, quando relacionado à implementação de políticas
públicas, em geral, refere-se à forma como os impactos coletivos são produzidos em um sistema social (...). No entanto, seu conceito tem caráter polissêmico, sendo usado de diferentes maneiras. Para muitos teóricos, pode referir-se a uma determinada fase no processo de evolução
do governo ocidental, em que surgiu a percepção de que nem o governo
nem o mercado, quando agem isoladamente, são capazes de solucio8

No âmbito de corrigir distorções socioeconômicas regionais, a legislação brasileira faz com que posteriormente a partilha de tais recursos seja desproporcional se comparada com a representatividade na contribuição da arrecadação realizada por alguns estados e municípios num primeiro momento.
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nar os problemas da sociedade. Desse modo, a governança está ligada à
perspectiva da ação concentrada entre os governos e a sociedade. Noutro ponto, também pode ser definida como o caráter multidimensional
da ação do governo, que ocorre em distintos níveis, incorporando diferentes tipos de variáveis que influenciam o desempenho governamental
(IPEA, 2019)
No caso, utilizar-se-á o uso da expressão “governança” por se tratar de uma acepção mais genérica e, portanto, adequada para os diversos arranjos existentes dentro da teoria federativa, mas que também afetam políticas públicas setoriais, como por exemplo arranjos do setor de educação, saúde, ou outros tipos de arranjos administrativos
existentes em diversas áreas de atuação pública.
Ao iniciarmos pelo trato da cooperação entre diferentes jurisdições, o problema da governança é abordado inicialmente pelo texto seminal de Garret Hardin de 1968, “The tragedy of Commons”9, artigo acadêmico que ganhou fama
por tratar do problema de uso de recursos comuns. A ideia geral do texto tratava uma situação em que indivíduos
agindo de modo a otimizar sua utilidade na exploração de terras acabavam esgotando o recurso comum e coletivo,
gerando assim perdas para toda sociedade. O problema trata, portanto, do uso de recursos livres de uso e coletivos
(common-pool resources), cujos recursos são difíceis de restringir e/ou direcionar o uso e ao serem consumidos/utilizados, não podem mais ser reutilizados por outros agentes econômicos (pessoas, empresas ou governos).
Ostrom retoma o tema na década de 1960, mas discutindo que a tragédia dos comuns não é, na realidade, impossível de se resolver como Hardin sustentou. Em seus textos, a autora mostra que o uso de recursos comuns
não é uma situação de encurralamento, mas que também a sociedade não está livre de responsabilidade moral
pela criação de incentivos de exploração de recursos. Assim, a solução para o problema se daria pela aplicação de
normas e criação de instituições que garantissem direitos parciais de propriedade em arranjos sociais eficazes que
garantissem o uso dos recursos comuns sem um aspecto predatório (WILSON e GAMKHAR, 2011).
O tema passa então a ser estudado por acadêmicos de diferentes áreas, como ciência política, administradores
públicos, urbanistas, economistas entre outros. Com foco inicial no desenvolvimento de áreas metropolitanas,
apreende-se que o principal problema de coordenação decorre da fragmentação das jurisdições da governança
local. Com o desenvolvimento do tema ao longo dos anos,
Ostrom, Tiebout e Warren (1961) propuseram, em um texto clássico, que os
argumentos a favor de reformas amplas fossem embasados na premissa
que a fragmentação era patológica. Sua posição, partindo da concepção
de áreas metropolitanas como sistemas políticos policêntricos (válida também para áreas regionais e subnacionais) foi de que não se trata de uma
opção entre grande ou pequeno, mas de discutir a escala de organização
apropriada para cada tipo diferente de bem público e a natureza das externalidades produzidas por diferentes ações (SPINK, 2011).
Dito de outro modo, a questão para os estudiosos não se tratava de lidar com a fragmentação da governança local,
pouco importando o tamanho das jurisdições de governança. Assim, a efetividade de ações resolutivas viria da
identificação do tipo de bem público, das suas externalidades.
Dentro de um sistema policêntrico, há situações múltiplas vivenciadas entre os atores, alternando-se entre situações de cooperação, conflito e competição. Para manutenção de um sistema harmônico, a solução trivial consiste
na resolução de conflitos e manutenção da competição entre limites. Assim, a compreensão das diversas interfaces da vida política, em especial nas regiões metropolitanas, seria mais adequada se notados os diversos arranjos
formais e informais existentes nos problemas territoriais (SPINK, 2011).

9

Traduzido para o português como: “A tragédia dos comuns”.
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Lippi (2011), por sua vez, sintetiza elementos necessários e recorrentes em pesquisas sobre governabilidade
desenvolvidos sobre os grandes centros metropolitanos, como pode ser visto no quadro abaixo:

Quadro 2 – Fatores que favorecem a governança e governabilidade regional
Fatores

Principais Argumentos

Cooperação entre os atores
governamentais

A cooperação é necessária para a resolução de problemas que extrapolam fronteiras
territoriais. Deve superar o “jogo de soma zero”. Deve garantir que as relações não sejam
assimétricas e com imposição de interesses. A cooperação pode reduzir a desigualdade
entre governos locais e favorecer a eficiência econômica.

Inexistência de polarização
entre os municípios

A polarização numa relação horizontal entre municípios pode sugerir relações políticas
dominantes, que em cenário de municipalismo autônomo não favorecem a ação coletiva
e cooperada.

Envolvimento dos legislativos
municipais

A atuação legislativa nas áreas metropolitanas está sujeita aos legislativos municipais ou
aos interesses dos deputados estaduais em se engajar no projeto metropolitano. Além de
comprometer as políticas de interesse regional, deixa ao executivo a função essencial de
proposição de políticas públicas.

Participação e validação da
sociedade civil

A boa governança em regiões metropolitanas depende também do envolvimento e participação da sociedade civil. O direito do cidadão à voz deve ser preservado na democracia, mesmo diante de uma representação indireta dos executivos municipais, como é no
espaço metropolitano.

Existência do arranjo
institucional

Os arranjos institucionais atuais não respondem satisfatoriamente às demandas metropolitanas. Mas ainda deve-se uma atenção às alianças e alternativas institucionais, pois
elas favorecem que políticas importantes mudem de escala e passem a ser mais eficazes.

Assunto organizador
das demandas da região
metropolitana

Algumas políticas têm como característica a necessidade de atuação coletiva, e somente
desta forma elas serão efetivas, pois extrapolam as fronteiras municipais, como exemplo:
saneamento básico, resíduos sólidos, segurança pública, transporte.

Recursos e fontes de
financiamento

A inexistência de recursos e fontes de financiamento é reconhecida como um dos principais fatores limitantes de políticas e ações metropolitanas.

Existência de liderança política

Os líderes, ou também empreendedores políticos, possibilitam a ação coletiva dos governos locais, pois são fundamentais no papel de articulação e cooperação.

Fonte: Lippi (2011), com adaptação.

Portanto, para que a governança em que prevaleça uma efetiva coordenação dos atores, há uma necessidade constante de balanceamento entre poderes entre governos, hierarquias, reconhecimento de capacidades locais, entre
outros fatores que permeiam a literatura do federalismo. Como afirma Ostrom (1999), o processo de adaptação
dos atores é essencial para levar o uso de recursos à uma situação de equilíbrio.

2.3 – Exemplos internacionais
Sturm (2006)10 aponta que a coordenação dos governos regionais pode ser dificultada se faltar ao menos um elementos básicos por ele identificados: são eles 1) identidade institucional; 2) autonomia financeira; 3) competição partidária regionalizada; 4) separação de responsabilidades nas políticas públicas; 5) diferença de cultura política local.
A Identidade institucional pode ser entendida como a capacidade da região para definir sua forma institucional,
tendo como essência o direito soberano de um povo em se identificar como parte constituinte de uma federação.
Se um sistema político não aceita instituições regionais baseadas na vontade do povo local, a distinção entre de10

Por realizar uma análise comparativa de alto nível para diversos casos internacionais, temática condizente com a proposta da seção, o texto de Roland Sturm foi traduzido do inglês para o português nesta seção de modo adaptado.
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scentralização administrativa e autonomia regional é dificultada.
A descentralização delegada pelo governo central pode ser providenciada de forma que seja possível refletir regionais diferenças. Quando isso ocorre, há um desajuste entre os arranjos constitucionais e a vontade popular nas
partes constituintes de uma sociedade. Se instituições regionais são uma expressão de identidades institucionais,
o conflito constitucional vai ser uma questão de disputa política regional ou e / ou decisões do sistema judiciário.
Quando o governo central é responsável pelas instituições regionais, o conflito constitucional não tem mais em
si a questão da identidade regional, mas sim a defesa dos interesses regionais que não podem ser expressos adequadamente porque as instituições adequadas para a formação e proteção da identidade são ausentes. Em outras
palavras, em circunstâncias adversas, a identidade institucional pode se tornar um controverso problema questão
da política subnacional.
Identidade institucional significa também um conjunto completo de instituições (parlamento, governo, do sistema
judiciário do serviço público) em ambos os níveis de governo, isto é, não só ao nível do governo central, mas também em termos regionais.
A mera existência de um conjunto completo de instituições, no entanto, não garante por si só a identidade institucional. A importância de uma função pública autônoma também é necessária para eliminar rotinas centralistas
e produzir novas ideias para um governo democrático.
Além desses pontos, a identidade institucional implica em possuir regras amplas para lidar com o ambiente
político nas regiões. Os representantes regionais precisam concordar em defender decisões regionais em plataformas visíveis da política nacional. Para casos extremos de conflitos, um tribunal constitucional nacional pode
ser necessário, mas para o dia a dia da barganha política, instituições como uma segunda câmara ou reuniões
regulares dos representantes regionais com o primeiro-ministro, entre outras estruturas políticas se mostram
necessárias para visibilidade regional.
Já a autonomia financeira significa deter controle regional de (alguns) tributos e (a maioria) despesas. O aspecto
mais básico da autonomia financeira é o seu vínculo com a democracia regional, pois a transparência na prestação
de contas dos políticos perante a sociedade traz, necessariamente, responsividade política.
Desta forma, garante-se que as instituições de tomada de decisão política sejam percebidas como importantes
pela sociedade, com um papel político definido. Em outras palavras, a autonomia financeira pode trazer um processo de aprendizagem permanente. A competição regional por recursos é um forte incentivo à criatividade e à
difusão de ideias.
A autonomia financeira também é propícia para conferir divergência de políticas regionais, porque evita excessiva
intervenção do governo central. O oposto também ocorre: quando o governo regional depende de aprovações
federais, a autonomia de decisões fica fragilizada.
Com relação à competição partidária regional, Riker (1964) argumentou que quanto mais capilarizados forem mesmos partidos, tanto em nível nacional como estadual, e quanto mais disciplinados forem esses partidos, menor
são as divergências de diretrizes regionais.
Isso não significa que a competição partidária sempre tenha o efeito de nacionalizar a política regional. As elites
políticas regionais se organizam com foco nas políticas regionais e não nas políticas do governo central. Contudo,
as elites locais, regionais e nacionais (Hroch, 1971; Anderson, 1983) são capazes de se reorganizarem entre si para
atingirem seus objetivos de poder.
A regionalização dos sistemas partidários é mais nítida quando há perda da importância do Estado-Nação – situações ocasionadas como por exemplo por conta da globalização e em situações verificadas na Europa. A regionalização também é facilitada por algumas disposições dos sistemas eleitorais.
A regionalização dos sistemas partidários pode assumir diferentes formas. Pode haver uma separação comple-
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ta dos sistemas partidários nacionais e regionais, incluindo associações separadas; diferentes formas de partido
competição a nível regional que têm pouco ou nada em comum com a competição nacional do partido, aumentando assim a probabilidade de haver uma divergência institucional regional.
A competição regional pode ter características especiais, seja pela força regional de um partido, seja por causa de
coligações políticas regionais que diferem das diretrizes nacionais, ou ainda por causa da existência de partidos
regionais, que podem ou não competir nas eleições gerais.
Ademais, ainda há de se considerar até que ponto os ramos regionais do partido conseguem reivindicar, utilizar
sua autonomia, a fim de garantir a diversidade regional (Sharman 1994).
No que se refere à separação de responsabilidades das políticas públicas, a atribuição clara de responsabilidades
para o governo central e para os governos regionais de uma política pública funciona como uma proteção contra
uma excessiva intervenção do governo central na nas competências regionais. Com uma boa definição de responsabilidades, são evitados desincentivos diretos e indiretos para cooperação entre os diferentes níveis de governo,
mantendo laços fortes e permanentes entre os governos, o que pode justificar ou até resultar em uma convergência de escolhas institucionais.
A cooperação é harmônica quando são respeitadas as necessidades e desejos dos governos regionais. Responsabilidades separadas pelas políticas públicas devem ser a norma; a cooperação não deve ser imposta aos governos
regionais, mas sim realizada quando os governos locais as solicitarem. Somente então é que o governo central
pode intervir para ajudar a região na construção de uma estrutura (financeira, institucional, social ou alguma outra
forma) de cooperação.
Um papel crucial na defesa da autonomia institucional regional no campo das políticas públicas é desempenhado
pelos tribunais constitucionais. Eles são muitas vezes os definidores de regra, uma vez que eles podem interpretar
arranjos institucionais em ambos os sentidos.
Por fim, Sturm elenca a importância da harmonização de culturas políticas regionais distintas. A cultura política regional pode ser resultado histórico, religioso, ou mesmo de certos interesses econômicos dos grupos da sociedade
civil. De acordo com Elazar (1993), a cultura política deve ser suficientemente agradável para aceitar acordos entre
todos os entes federativos, assim as diferentes vertentes dessa cultura conseguirão balancear o arranjo político
necessário para a consecução de uma política pública.
O autor destaca que esses cinco elementos são independentes um do outro. Em relação à sua importância relativa,
podemos distinguir entre variáveis que têm maior influência na divergência institucional (identidade institucional,
competição partidária regionalizada e diferença de cultura política local) e aquelas que são de importância especial para a autonomia na elaboração de políticas regionais (autonomia financeira e uma separação clara entre as
responsabilidades regionais e das responsabilidades do governo central).
Apresentados os conceitos básicos para avaliação das diferentes experiências federalistas, o estudo de Sturm
(2006) elenca alguns países para realizar um parecer sobre a “divergência institucional” dos países federalistas, afinal embora exista e seja necessária a divergência entre os entes de uma federação, ela não deverá ser dual, isto é,
totalmente divergente ou completamente convergente, reconhecendo assim, a importância da institucionalização
política de reprodução e reconhecimento de divergências (Smith 1995).

Identidade institucional
As federações tendem a ter alguma forma de identidade institucional regional. Constituições regionais, governos
regionais, parlamentos regionais e tribunais constitucionais regionais são apenas alguns dos exemplos de instituições que proveem uma identidade institucional regional.
O maior grau de variação entre as constituições estaduais pode ser encontrado nos Estados Unidos. O texto de uma
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constituição típica de estados americanos é três vezes maior que a constituição federal e possui, além disso, uma
média de mais de cem emendas (Tarr 1992).
Contudo, ainda existem exceções à regra do pluralismo constitucional. Na Índia, por exemplo, o documento constitucional relevante é a própria constituição. Ela ainda permite que o governo central faça mudanças abrangentes
nos estados, como por exemplo o poder de reorganizar territorialmente e renomear o território dos estados, sendo
de responsabilidade do Parlamento aceitar ou não as alterações realizadas pelo governo central (Sait 1998).
Na realidade, a interpretação indiana do modelo de governo de Westminster é uma tentativa de espelhar a situação no Reino Unido, que de jure não é uma federação, fazendo com que as decisões finais sejam resultado de
devolutivas do governo regional para o governo central.
Uma das principais forças unificadoras para uma federação é o serviço público. Enquanto nos Estados Unidos ou
no Canadá existe um serviço público separado nos níveis federal e regional, algumas federações unificam os funcionários de acordo com a predominância da administração do governo central (na Índia, os serviços All India) ou
por outras instituições que criam uma cooperação entre os funcionários públicos (STURM, 2006).
Na Alemanha, a maior parte da administração pública está nas mãos dos Länder, mas há pouca variação no que
diz respeito à expressão institucional da implementação de políticas. Uma das razões é o alto grau de coordenação
das burocracias regionais. A outra é a capacidade do governo central, garantida pela constituição, em definir as
regras de implementação de políticas por meio dos Länder (Sturm, 2000).
A defesa das identidades institucionais regionais pode assumir diferentes formas. A principal distinção a ser feita
aqui é entre o estabelecimento de identidades institucionais regionais e sua gestão em um contexto federal. Novos
arranjos institucionais têm sido principalmente resultado de pressões das regiões, não violentas, como no caso de
muitas regiões espanholas, Canadá, Bélgica ou Índia, ou violentas, como no caso do país basco ou cantão suíço de
Jura. A criação de novas entidades regionais raramente é inspirada por desejos de novos arranjos institucionais.
Na Índia ou na Suíça, tratava-se de conceder aos novos estados os mesmos direitos que aos antigos.
Mesmo na Espanha, que é o protótipo de um sistema político estável baseado na descentralização assimétrica, as
regiões menos privilegiadas nem sempre querem diferir em suas capacidades institucionais das mais privilegiadas, as regiões históricas com status especial. Eles querem seguir o exemplo e se esforçar para alcançá-los.
Na Alemanha, nas últimas duas décadas, houve um desaparecimento gradual das diferenças institucionais entre
os estados. Os quatro modelos distintos de governo local foram reduzidos a apenas um pelos legisladores estaduais. Todos os estados introduziram referendos (embora não com exatamente os mesmos requisitos técnicos) e
a Baviera, o único estado com uma Segunda Câmara, perdeu essa especialidade regional devido a um resultado
negativo do referendo.
Exemplos de inovação institucional que seguem identidades são a Bélgica e o Canadá, ainda que parcialmente.
Em ambos os casos o fundo para a inovação é atípico para descentralização de políticas. A descentralização geralmente envolve mais de dois governos subnacionais. Mas tanto no Canadá e na Bélgica, a força motriz por trás
da inovação institucional foi um conflito entre apenas duas comunidades: no caso da Bélgica, entre Flandres e
Valônia, enquanto no Canadá entre duas comunidades fundadoras, um de língua francesa e o outra que fala inglês.
Na Bélgica, foi elaborado um complexo sistema de representação para as três comunidades (Flandres, Valônia e a
comunidade alemã) e para as três regiões geográficas (Flandres, Valônia e Bruxelas). Posteriormente, foi realizada
uma tímida reforma denominada “Segunda Câmara”, instituição que não foi suficiente para transformar o Senado
em uma instituição de ajuste para a defesa das identidades institucionais. Esta é, inclusive, a razão pela qual a
reforma institucional (incluindo a reforma do Senado) ainda está na agenda da política belga.
Ademais, outro ajuste, ainda insuficiente, foi realizado para aliviar as pressões políticas decorrentes dos limites e
competências regionais entre a região de Flandres e a comunidade de Flandres (Downs , 1999).
No Canadá, há uma grande variação nas identidades institucionais das províncias (Watts, 1999). O conflito sobre
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seu papel político dominou a política canadense nas décadas de 1980 e 1990. Embora as propostas constitucionais
de Meech Lake e Charlottetown tenham falhado, o amplo escopo da inovação institucional tornou-se aparente.
Como na Bélgica, a divergência institucional criou complexidade e pressões institucionais para um novo papel
e composição de uma segunda câmara legislativa, o Senado do Canadá. O que foi dito sobre o desajuste das
pressões políticas e realidades institucionais na Bélgica é igualmente verdadeiro para o Canadá. Ao contrário da
Bélgica, no entanto, os reformadores institucionais dos dois lados da divisão política tinham agendas institucionais diferentes. Esse foi um dilema para a tomada de decisões, como Weaver (2000) apontou:
Em particular, Québec buscou o reconhecimento como uma “sociedade
distinta”, a qual os canadenses ingleses receberam com reações que
variaram desde a indiferença à hostilidade. Além disso, os governos do
Quebec continuaram a se preocupar com emendas que ameaçariam seus
interesses; mas eles também procuraram uma constituição flexível o suficiente para permitir que Quebec adquirisse novos poderes de Ottawa. As
preocupações com a fórmula de modificação do Quebec poderiam ser
tratadas mais diretamente por uma fórmula que permitisse uma flexibilidade significativa, mas que vetasse o Quebec; tal status especial era, no
entanto, inaceitável para a maioria das outras nove províncias. A extensão do veto a todas as outras províncias eliminaria a flexibilidade solicitada pelo Quebec.
A criação de novas instituições também é uma forma dos governos regionais utilizarem os direitos já concedidos
em outras circunstâncias. A experiência dos Estados Unidos fornece vários exemplos nesse contexto.
Um exemplo tem sido chamado de “nova judicialização federativa”, que surgiu no início dos anos 1970. Inicialmente, o recurso às constituições estaduais estava limitado a alguns tribunais em alguns casos. Posteriormente,
ao longo das próximas duas décadas, no entanto, a nova judicialização federativa se espalhou por todo país e tribunais em quase todas as decisões estaduais possíveis, uma vez que a base dos direitos regionais estava contida
nas garantias dos direitos das suas constituições estaduais.
Alguns tribunais estaduais ainda indicaram que considerariam primeiramente as reivindicações com base na constituição estadual e posteriormente baseadas nas leis federais, quando o caso não poderia ser resolvida no estado,
qualquer que fosse o motivo. No início dos anos 90, então, o nova judicialização federativa havia se tornado uma
característica estabelecida do federalismo americano (Tarr 1994).
A reforma institucional é apenas uma maneira de defender a identidade institucional regional. O processo de rotina mais usual é a barganha política entre o governo central e os governos regionais. A negociação institucionalizada em uma segunda câmara do legislativo é a exceção. Na maioria das federações, é a competição política
partidária que define as agendas. Os Estados não têm chance de usar uma segunda câmara legislativa para suas
agendas de reformas institucionais.
Apenas na Alemanha podemos encontrar uma instituição que pode representar governos no seu processo de negociação política (Sturm, 2003). Mas para essa instituição, o Bundesrat, que organiza o papel dos Länder na legislação federal, a contrapartida institucional é o governo federal ou a União Européia. Como uma consequência há
uma série de esforços (por exemplo, o novo Artigo 23 da Lei Básica Alemã) que defendem a identidade institucional
do governo regional ‘vis-à-vis’ - Berlim ou Bruxelas, mas são irrelevantes para questões domésticas.
Os esforços informais de reforma são uma alternativa se a segunda câmara legislativa ignorar as demandas dos
governos regionais por reformas institucionais. O lobby dos governadores estaduais nos Estados Unidos influenciou, na melhor das hipóteses, indiretamente as reformas do federalismo, porque é muito mais orientado para
demandas e políticas financeiras do que para os direitos estatais.
Na Áustria, os governadores estaduais (Landeshauptmänner) podem afirmar que suas reuniões regulares surtem
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algum efeito com relação às questões de federalismo em nível nacional, isto é, quando se trata de defenderem-se
das intervenções do governo central (Bußjäger 2003).
Na Austrália, as Conferências de Premiers Especiais e o Conselho de Governos da Austrália, estabelecidos em 1992,
eram essencialmente uma iniciativa federal. Os estados foram, no entanto, bem-sucedidos na defesa de divergência: um número considerável dos acordos “não eram nem completamente uniforme nem [...] totalmente ‘nacional’.
A base da participação de cada estado era voluntária e muitos dos resultados mostraram várias formas de associação localmente específicas, associação parcial ou exclusão”(Painter 1996).
Já os esforços informais para redirecionar a governança democrática no nível subnacional foram mais eficazes no
Canadá. As reuniões de representantes do governo federal e provinciano foram capazes de fazer negócios que, em
contraste com a orientação política predominante das reuniões em outras federações, também tentou resolver
questões constitucionais.
Garth Stevenson (1985) argumentou que muito antes de os esforços canadenses para reformar sua constituição
nos eventos de Meech Lake e Charlottetown, que novos assuntos que requeriam intervenções estatais tinham
sido tratadas combinando uma colaboração informal intergovernamental, interpretação judicial, ou empreitada
unilateral de alguma autoridade, independente do nível de governo.

Autonomia financeira
De todas as condições prévias para experimentos com formas de governança democrática em nível regional, a
autonomia financeira é a menos desenvolvida. Estados detém o poder de controlar suas despesas, mas quase
sempre são dependentes do governo central em termos de receitas. Isto implica em dizer que as opções de implementação de políticas a nível estadual são mais fáceis de se realizar, seja através de alterações de tributos (ou
regimes tributários), seja pelo repasse de renda a nível regional.
A dependência financeira do governo regional para com o nível federal é regra, excluindo assim possibilidades de
divergência institucional. Na Áustria, por exemplo, a Constituição não define poderes de tributação. Isso é deixado
ao governo federal e não pode ser vetada pelos estados. Como resultado, os estados quase não possuem renda
própria e dependem do compartilhamento do imposto de renda ou de transferência de recursos cedidos pelo
governo central.
Na Bélgica, o governo federal mantém o poder legal sobre a alocação de competências financeiras. Na Espanha, no
nível subnacional, apenas o país Basco e Navarra mantiveram poderes de tributação – mantiveram historicamente
sua autonomia financeira.
Na maioria dos países (Austrália, Alemanha, Índia, África do Sul), a dependência regional do governo central ocorre
através de impostos ou subsídios compartilhados. Embora os estados tenham fontes autônomas de receita garantidas, essa receita ou é relativamente escassa ou essas fontes autônomas já se fundiram com tributos federais.
Muitas vezes, os governos subnacionais negociam uma parcela maior do imposto para obterem maior autonomia.
Em vez de decidirem-se por si mesmos, eles são “codecisores”. E ainda pior, esse arranjo afasta a possibilidade de
inovação institucional. Os estados precisam colaborar entre si quando negociam com o governo federal. As regras
tributárias afetam todos os estados da mesma maneira. O governo federal sabe muito bem que sua superioridade
financeira implica um poder considerável para orientar políticas e instituições no nível regional.
Apenas a Suíça, o Reino Unido e Canadá têm desenvolvido sistemas de autonomia financeira regional que permitem divergência significativa. É verdade, contudo, que nesses países há um sistema de transferências entre o
nível federal e os governos regionais, ou seja, não há completa autonomia financeira dos entes regionais.
Nos Estados Unidos, durante as décadas de 1970 e 1980, por exemplo, comitês legislativos nas legislaturas estaduais começaram a se envolver na supervisão legislativa e aprimoraram seus escritórios de auditoria legislativa. Dois
terços das legislaturas estaduais adotaram leis de delimitação orçamentária. Com isso, os governadores reorga-
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nizaram-se para realizarem os gastos de modo mais eficiente, com novas regras e técnicas. A maioria dos estados
também desenvolveu sistemas mais balanceados e adequados para financiar as suas principais responsabilidades
e menos vulnerável às oscilações econômicas (Conlan 1998).

Competição partidária regional
A competição partidária regional oferece um conjunto de empreendedores políticos regionais que desejam desafiar o status quo institucional e exigir soluções específicas para um estado ou outro. Pressões regionais desse
tipo podem ser uma força motriz por trás para criação de divergências institucionais nas federações. Um exemplo desse fenômeno é a chamada “revolução silenciosa” de Québec nos anos 1960, quando as elites políticas da
província ficaram menos preocupadas com a defesa dos interesses francófonos no federalismo canadense e mais
preocupadas com a proteção desses interesses por meio de demandas por maior autonomia. Também no caso da
Bélgica, argumentou-se que o “‘ re-imaginar’ da Bélgica era, em geral, um esforço elitista ” (O’Neill, 1998).
Para a regionalização dos sistemas partidários, não basta que a força relativa dos partidos em diferentes estados
varie. Os dois indicadores decisivos são: 1) a separação da lógica da competição partidária em nível regional e
nacional (formal ou informalmente) e; 2) que existam partidos regionais que não aspirem ampliar seu apelo territorial para governar o país.
Existem partidos regionais relevantes na Bélgica, Canadá, Índia, África do Sul e Espanha. A Bélgica é o caso mais extremo de regionalização. Aqui encontramos partidos regionais no sentido tradicional da palavra, ou seja, partidos
que apenas apresentam candidatos em uma parte da Bélgica, como os partidos flamengos Volksunie, Vlaams Blok
(agora Vlaams Belang) e WalloonFDF-PPW. Se forem bem-sucedidos e tiverem uma posição central, poderão pressionar os partidos no governo a permitir mais divergências regionais na federação belga. Mas todos os principais
partidos (cristãos democratas, socialistas e liberais) dicotomizam suas ideologias, de modo que toda ideologia
consiga ser regionalizada e representada por dois partidos.
Partidos regionais com ideologias fortes também são relevantes para a África do Sul (Inkatha Freedom partido em
KwaZulu-Natal) e Canadá (Parti Québecois nos regionais e Bloc Québecois no nível federal).
Na Índia, país cujo número de partidos é de mais de 550 partidos, apenas seis são reconhecidos como partidos
nacionais, 40 existem no nível estadual e 504 têm unicamente bases locais (Mathew 2002). Mais de dez partidos
regionais faziam parte dos governos nacionais na coalizão liderada pelos nacionalistas hindus (BJP). Isso deu aos
partidos regionais o poder de ampliar o escopo de divergência na federação indiana.
As regiões espanholas também fornecem exemplos de sistemas partidários regionais que seguem sua própria lógica política. No país Basco, por exemplo, as clivagens políticas relevantes são a divisão tradicional “esquerda / direita” que se encontram em toda a Espanha e a divisão “nacionalista / não-nacionalista”. Na Espanha, os partidos regionais também conseguiram tornar-se mais “lobbystas” com o governo central para atingirem seus objetivos. Isto
é especialmente verdadeiro para o catalão CiU (Convergencia i Unió) que não se tornou um membro da coalizão
nacional, mas proveu os votos essenciais para formação de coalizões majoritárias nas maiorias dos governos. Esse
mecanismo garantiu com sucesso uma extensão da autonomia institucional da Catalunha e um aumento da divergência entre as regiões espanholas.
A autonomia informal de partidos regionais é difícil de se medir, mas os sistemas partidários, como o austríaco ou
o ainda mais integrado, alemão, fornecem alguma evidência de que existe autonomia de fato (Schmidt, 1980). No
Canadá, os partidos mais relevantes (com exceções do NDP e o Bloco Québecois) operam com as partes provinciais
que raramente têm vínculos formais com a parte federal.
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A separação de responsabilidades das políticas públicas
Mesmo que os partidos regionais inclinados a apoiarem uma maior autonomia regional e maior diversidade regional governem em nível regional, a inovação institucional só será possível com uma combinação de autonomia
financeira e responsabilidades pelas políticas públicas em níveis regionais.
Nesse contexto, é mais provável que surjam instituições regionais com perspectivas e perfis especiais. Na Austrália,
Áustria, Alemanha, Espanha (dependendo do status da região) ou África do Sul, há poucas competências que permanecem exclusivamente regionais. No caso alemão, é evidenciada a situação denominada de armadilha de decisão conjunta (joint decision trap), o que significa que não só existe um impasse por causa de uma necessidade de
decisões conjuntas entre o governo central e os governos regionais, mas também que uma mudança institucional
se torna extremamente difícil. Em todos os níveis, no caso de uma mudança no sistema, os perdedores são maioria, o que significa que não há incentivos para reformas institucionais (Scharpf, 1988).
Na Índia, o governo central possi uma ferramenta especial para bloquear a inovação institucional: a imposição
regimental do Presidente. De acordo com o artigo 365 da Constituição da Índia, a União pode assumir o governo de
um dos estados em caso de emergência nacional ou sempre que observar uma falha no mecanismo constitucional
de um estado. No último caso, a falha é registrada através de um relatório escrito pelo Governador (que não necessariamente salvaguarda os interesses de seu estado) ou quando o Déli sente de outra forma que o Estado não pode
continuar a ser regido de acordo com a Constituição. Entre 1951 e 1995, já havia mais de cem casos de imposição
do governo central (DHAVAN E GOEL 1998).
A separação de responsabilidades para as políticas públicas é mais bem estabelecida no Estados Unidos, Canadá,
Suíça e Bélgica. A Constituição Suíça salienta a soberania dos cantões (artigo 3) e seu direito a definir as regras para
as políticas que eles são responsáveis por (artigo 43). E mesmo que os cantões cumpram a lei federal, a Constituição estipula que os cantões têm o maior grau de discrição possível e devem levar em consideração suas tradições
especiais (artigo 46.2) (SCHWEIZER, 2000).
Em algumas federações, o elemento crítico para decidir em que direção a autonomia regional deve ir foi o tribunal
constitucional. Exemplos podem ser citados para a Alemanha, onde o tribunal apenas recentemente começou a
prestar maior respeito à autonomia regional, ou a Austrália, onde o Tribunal parece estar se movendo na direção
oposta (NELSON 2000).
Na Espanha, o Tribunal Constitucional teve e ainda tem um papel crucial na formação da autonomia regional,
como por exemplo o importante julgamento da Corte (5 de agosto de 1983) sobre a Lei LOHPA (Lei Orgânica de
Harmonização do Processo de Autonomia), aprovada pelo Parlamento espanhol, a qual reforçou a legalidade de
existência de partidos como o centro-direita do Centro Democrático (UCD) e governos do Partido Socialista dos
Trabalhadores da Espanha (PSOE) de centro-esquerda no início dos anos 80 (MORENO, 1970).
No caso dos EUA, o papel do Supremo Tribunal é essencial à interpretação do federalismo. Desde o New Deal até
os anos 1990, o Supremo Tribunal aceitou uma interpretação muito ampla das disposições constitucionais, tais
como a cláusula de comércio, cláusula de bem-estar, implicando em poderes de redução da autonomia regional,
na medida em que se reduziam as divergências regionais por conta do intervencionismo federal (STURM 1997).
A partir de 1991, o Supremo Tribunal mudou de rumo. O tribunal de Rehnquist começou com uma série de decisões
que definiam uma esfera de soberania do estado protegida contra regulamentação e intervencionismo federais: os
casos “abordaram diversas questões, desde o descarte de resíduos nucleares até o controle de armas e os cassinos
na Índia” (CONLAN 2000), restringindo também o poder do governo federal de autorizar ações contra estados por
violações da lei federal (princípio da imunidade soberana do estado) (MEZEY, 2000).
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Cultura política regional
Uma pressão permanente para respeitar a divergência em uma federação vem de referências a cultura política
regional, especialmente se elas têm raízes étnicas. Um estímulo para resolução de conflitos tem como estratégias
fornecer garantias institucionais para permitir uma base de representação e proteção adequadas para determinados etno-regiões (SMITH, 1995). Moreno (1999) vê essa pressão, que ele chama de etnoterritorialidade, reforçada
mesmo por processos de globalização.
Quando os países federalistas são homogêneos, como é o caso na Áustria, Alemanha ou Estados Unidos, o quadro
institucional do federalismo é estável e os interesses divergentes em uma sociedade podem ser tratados da mesma
forma em termos regionais. Na Alemanha, as pesquisas de opinião têm mostrado constantemente que os alemães
têm um problema de divergência no federalismo. No que diz respeito a muitas políticas, elas favorecem ainda mais
convergência institucional entre os Länder do que já encontramos.
Isso é muito diferente no caso de estados multinacionais. Aqui, o federalismo é um compromisso para abrigar
identidades étnicas diferentes e evitar conflitos. Quase por definição, essas identidades étnicas diferentes também
encontram expressões institucionais diferentes. No Canadá, por exemplo, encontramos o Código Napoleônico ou
leis especiais em Québec. Em KwaZulu-Natal, Sul da África, a monarquia Zulu. Na Espanha, a distinção histórica
entre regiões, é, justifica a divergência institucional regional. E na Bélgica, o federalismo tem frequentemente sido
descrito como a última oportunidade para se manter dois grupos étnicos unidos, mas que na prática fazem de
tudo para provar que eles são diferentes (STURM, 2006).
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LITERATURA:
PRÁTICAS BRASILEIRAS
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2 – Práticas brasileiras de arranjos cooperativos
intergovernamentais
Esta seção complementa a revisão de literatura, abordando especificamente os conceitos de cooperação horizontal e vertical, já observando o caso brasileiro.

2.1 – Consórcios públicos e governança intermunicipal
Conforme apontam Grin e Abrucio (2016), a literatura mostra que os principais fatores impulsionadores dos consórcios podem ser contemplados em quatro categorias. São elas: 1) aspectos formais, os quais englobam elementos
jurídicos (visam dar maior estabilidade nos contratos firmados entre os entes); organizativos, como a criação de
estruturas supramunicipais; e gerenciais, que visam promover maior qualidade na ação regional coletiva dos municípios; 2) aspectos econômicos (escala, eficiência e racionalidade no uso dos recursos); 3) políticos (coordenação
e cooperação intergovernamental, responsividade e accountability, redução do comportamento autárquico dos
municípios e incentivos à coordenação federativa consorciada); 4) técnicos (ampliação da capacidade de gestão e
planejamento regional em bases mais integradas) (GRIN e ABRUCIO, 2016), conforme sumariado na tabela a seguir.

Tabela 5 – Fatores impulsionadores de consórcios
Aspectos

Elementos

Formais

Jurídicos, organizativos, gerenciais

Econômicos

Escala, eficiência e racionalidade em recursos

Políticos

Coordenação e cooperação em geral

Técnicos

Capacidade de gestão e planejamento

Fonte: adaptação a partir de Grin e Abrucio (2016)

Baseadas na segmentação proposta pelos autores, além do aprofundamento dos fatores que contribuem/contribuíram para formação dos consórcios públicos no país, serão apresentados também contrapontos à argumentação dos autores, sendo eles factuais e/ou teóricos.

2.2 – Aspectos formais: estabilidade jurídica de contratos, organização institucional,
gerenciamento de ações regionais
Os aspectos formais que incentivam e/ou podem ser utilizados como premissas para consolidação de consórcios
públicos são diversos. A nova legislação trazida pela lei federal 11.107 de 2005 contempla o entendimento pelo
qual os consórcios ficam configurados como associações de direito público, sendo constituídos e ratificados por
leis nos Executivo e Legislativo dos municípios consorciados.
O ato de sua constituição é o responsável por definir os direitos e deveres no âmbito dos governos locais. Em
termos financeiros, o contrato de rateio é a norma que delega tais responsabilidades, enquanto os contratos de
programas delegam as responsabilidades operacionais.
Conforme apontam os estudos de Grin (2019):
“(...) a extensa documentação necessária para formalizar o consórcio
(pacto de intenções, contrato de rateio, contrato do programa e contrato
formalizado), também induz a uma maior convergência em torno das
regras, já que foram objeto de deliberação pelos municípios (...) Ademais,
ser uma associação de direito público, desde 2008, passou a ser condi-
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ção necessária para esses arranjos receberem recursos de transferência
voluntária da União” (GRIN, 2019)
Contudo, mesmo com a formalização contratual trazida pela lei de 2005 e posteriores normas (Decreto 6.107/2007
e ajustes da lei, trazidos pela redação dada pela Lei nº 13.822/2019), as medidas ainda não foram capazes de contemplar as amplas necessidades dos modelos de consórcios operantes.
Algumas evidências da não adaptação dos consórcios em funcionamento são elencados também pelos estudos de
Strelec e Fonseca (2011). Ambos estudos mostram motivações dos gestores dos consórcios para manuntenção aos
formatos anteriores a lei de 2005, assim como deficiências dos modelos organizacionais na estrutura consorcial.
Apesar de ambos estudos relatarem uma realidade circusncrita ao estado de São Paulo, é possível utilizá-los como
referência para compreensão dos limites da lei em sentido mais abrangente.
De acordo com Strelec e Fonseca (2011), são 15 os principais fatores de resistência às normas, elencados na tabela abaixo:

Tabela 6 – Razões para não enquadramento à lei 11.107/05
#

Razão

1

Criação de outra entidade nos moldes da Lei e manutenção, em paralelo, do consorciamento atual como associação civil sem fins econômicos

2

Gestão apenas do Programa Pró-Estradas, sendo desnecessária a adaptação

3

Desinteresse em prestar serviços públicos

4

Entraves administrativos

5

Entendimento de que a adaptação deveria acontecer a partir de uma solicitação dos órgãos fiscalizadores e
como isso não ocorreu, não houve adaptação ao novo formato da lei de consórcios

6

Inexistência de discussão e desconhecimento da Lei

7

Alguns consórcios foram legalmente constituídos, mas não possuem sede ou recursos e não fazem reuniões

8

Impossibilidade de incluir a participação da sociedade civil como membro na estrutura organizacional do
consórcio

9

Impossibilidade de incluir como membros associados organizações da iniciativa privada

10

Desinteresse em dissolver uma organização e rescindir as contratações em andamento para contratação por
meio de processo seletivo

11

Impacto dos encargos trabalhistas: assumir a personalidade jurídica de direito público, apesar de obter isenção
de impostos federais, amplia os encargos trabalhistas, entre eles a quota patronal

12

Possível impacto social gerado pela abertura da contratação de funcionários de outras regiões, em detrimento
das vagas já ocupadas por moradores dos municípios que constituem o consórcio intermunicipal

13

Contaminação da prestação de contas dos demais entes quando um dos membros participantes apresentar
restrições na prestação de contas

14

Em fase de dissolução

15

Divergência política

Fonte: Strelec e Fonseca (2011)

Como é possível observar, apesar da inovação institucional trazida pela lei de consórcios, com exceção dos itens
casuísticos 6 e 15, as justificativas para inadequação à nova lei decorrem de problemas transitórios dos consórcios
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(itens 1,2 e 14), problemas administrativos (4,7,10,12), problemas de adequação específica às regras de direito
público (3,9,11) e problemas com os mecanismos de transparência (5,8,13).

2.3 – Aspectos técnicos e planejamento: autossustento e agregação de equipe técnica
Os aspectos técnicos trazidos pela nova legislação permitem que os consórcios públicos consigam gerar seu
próprio sustento, seja pela prestação de serviços públicos e a consequente arrecadação de tributos, seja pela facilitação de gerenciamento local, uma vez que os consórcios públicos funcionam como um elemento agregador de
equipe técnica (GRIN, 2019).
Contudo, os desafios para consubstanciar a desejada cooperação entre os consorciados são inúmeros. Em primeiro lugar, a autonomia municipal muitas vezes esbarra em ações individualistas, deixando de lado a cooperação
propriamente dita (GRIN, 2019).
Outro ponto é a gestão pública pouco qualificada e o baixo capital social. Conforme aponta Grin (2019), especialmente nas pequenas cidades, elementos políticos-eleitorais como mudanças partidárias nos governos municipais
e disputas de base de apoio dos governos estaduais atuam como verdadeiros obstáculos aos consórcios.
Nesse sentido, o levantamento de Cruz e Batista (2019) para os consórcios de São Paulo mostra a necessidade de
organização de equipes de trabalho composta por funcionários públicos, mas além disso, a necessidade de criação
de câmaras técnicas para maior efetividade do trabalho realizado para os consórcios. Nas palavras dos autores:
Para o funcionamento de um consórcio, é necessário organizar a equipe
de trabalho, a ser composta por empregados públicos, que poderão ser
cedidos pelos entes participantes, seguindo as regras do direito público,
ou contratados por concurso público, mas regidos pela CLT. Diversos consórcios, em especial os multifinalitários, criam Câmaras Técnicas (CT) ou
Grupos de Trabalho (GT) setoriais, formados por servidores de cada ente
consorciado, cedidos, em parte do seu tempo, para o consórcio, e responsáveis por determinada política pública, além de especialistas que
podem contribuir oferecendo sugestões e embasamento técnico sobre
assuntos específicos de interesse do consórcio (CRUZ e BATISTA, 2019).
Ainda assim, apesar do aconselhamento dos autores, o levantamento do estudo mostrou que mais da metade
dos consórcios paulistas não possuem câmaras ou grupos técnicos para tratativa dos trabalhos realizados pelas
autarquias interfederativas, conforme pode ser observado no gráfico reproduzido do estudo abaixo:

Figura 9 – Quantidade de consórcios públicos com câmaras temáticas, grupos de trabalho ou comissões

Fonte: Cruz e Batista (2019).

Projeto INTERGOV

51

A baixa capacitação afeta também aspectos de transparência dos consórcios. Conforme avalia a nota técnica da CMN:
O consórcio público está sujeito a fiscalização contábil, operacional e
patrimonial pelo Tribunal de Contas competente para apreciar as contas
do chefe do Poder Executivo representante legal do consórcio, inclusive
quanto à legalidade, legitimidade e economicidade das despesas, atos,
contratos e renúncia de receitas, sem prejuízo do controle externo a ser
exercido em razão de cada um dos contratos de rateio (art. 9º, parágrafo
único, Lei 11.107/2005) (...).
Ademais disso, para fins de transparência na gestão fiscal, o consórcio
público deverá dar ampla divulgação, inclusive em meio eletrônico de
acesso público, aos seguintes documentos: orçamento do consórcio
público; contrato de rateio; demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor
Público (DCASP) (CMN, 2016).
Ou seja, a dificuldade de manutenção de equipes especializadas também pode ser associada à dissonância dos
órgãos de controle no entendimento e aplicação de medidas corretivas aos consórcios. As diferentes regras utilizadas pelos Tribunais de Contas atua de modo a desincentivar a associação consorcial uma vez que a baixa capacidade
gerencial e profissional são variáveis relevantes para sustentabilidade dos arranjos cooperativos (GRIN, 2019).
De modo mais detalhado, Teixeira (2019), verificou o uso de melhores práticas de governança pública nos Tribunais de Contas Regionais pode ser associada a melhoria dos índices de gestão fiscal municipal. O trabalho em
questão tratou por analisar diversos aspectos da gestão de consórcios à luz do chamado “Referencial Básico de
Governança Pública do Tribunal de Contas da União” (RBGP), documento de 2014 que possui o intuito de melhorar
a governança pública dos entes federativos, trazendo mais eficiência na implementação de políticas públicas.
Dentre os elementos analisados, foram avaliados os critérios de maturidade da governança pública dos Tribunais
de Contas Regionais e da gestão fiscal dos Municípios consorciados, medidos pelo Índice FIRJAN de Gestão Fiscal
(IFGF) de cada ente federativo. Os achados seguem abaixo elencados:
“Os Tribunais de Contas Regionais com jurisdição sobre os municípios
consorciados classificados entre os 20 maiores IFGF’s apresentaram
grau médio de maturidade de 76% em relação aos mecanismos e às práticas de governança pública do RBGP/TCU. Significando que houve um
aderência média à 76% das regras e condicionantes estabelecidas pelo
RBGP/TCU.
Os Tribunais de Contas Regionais com jurisdição sobre os municípios
consorciados classificados entre os 20 menores IFGF’s apresentaram
grau médio de maturidade de 57% em relação aos mecanismos e às práticas de governança pública do RBGP/TCU. Significando que houve um
aderência média à 57% das regras e condicionantes estabelecidas pelo
RBGP/TCU)
Os Tribunais de Contas regionais que apresentaram os maiores graus de
maturidade em governança pública segundo o RBGP/TCU,são os mesmos
que possuem jurisdição sobre os municípios consorciados com melhores
resultados do IFGF” (TEIXEIRA, 2019).
Desta forma, pode se afirmar que a unificação de regras e ações que visam colaborar com aprimoramento dos
mecanismos de transparência, como controle social e inputs gerenciais podem ser consideradas como elementos
decisivos para o sucesso dos consórcios (GRIN, 2019).
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2.4 – Aspectos econômicos: vantagens da especialização setorial e
ganhos de eficiência no compartilhamento de escopo e escala
Com relação aos aspectos econômicos, o compartilhamento de centros de custos e receitas para tratamentos
de problemas comuns entre municípios viabilizado pelos consórcios é um fato que permite lidar melhor com
desigualdades regionais, em especial para os pequenos municípios, que podem praticar de barganhas em compras públicas e, no caso de serviços, prestação de serviços que necessitam de escala para operação, deixando mais
igualitários em sua oferta, como serviços na área de saneamento, resíduos sólidos, alta complexidade hospitalar,
entre outras possibilidades (GRIN, 2019).
No caso dos arranjos cooperativos realizados em regiões de maior adensamento demográfico, as evidências dos
estudos abordam diferentes resultados, envolvendo práticas que não são limitadas apenas aos consórcios. Ao
mesmo tempo em que há o reconhecimento da importância da cooperação intermunicipal nos grandes centros
com seus municípios limítrofes, há uma miríade de problemas enfrentados pelos pactuantes para um exercício
funcional e sustentável ao longo dos anos (SPINK, 2011).
Nos denominados arranjos policêntricos, a multiplicidade de atores e a alternância de situações entre cooperação
e competição altera a dinâmica de tratamento dos problemas, sendo necessária a formulação de uma estrutura
mais flexível de arranjos cooperativos. Conforme aponta Lippi (2011), os desafios de governabilidade no cenário
metropolitano são imensos:
(...) os problemas, apesar de diagnosticados, pressupõem uma atuação coletiva dos governantes locais, devendo ultrapassar as fronteiras
político-partidárias; os recursos, muitas vezes insuficientes diante da
complexidade e dimensão das políticas necessárias, agregam aos municípios limites de atuação inclusive quanto à capacidade administrativa;
há fragilidade no que tange à fragmentação institucional no processo de
implementação das políticas; e há inexistência de um legislativo para o
território, causando dependência dos legislativos estaduais para equacionar os conflitos regionais.
Garson (2009) aponta os mesmos direcionamentos. Segundo o autor, como o problema metropolitano trata por
reunir diferentes fragmentos de governabilidade no campo político e institucional, no caso brasileiro, a não existência de uma autoridade metropolitana agrava o papel de coordenação e de execução de políticas locais.
Klink (2005), por sua vez, aponta que uma boa governabilidade possui outros elementos relevantes, além de sistemas de planejamento e gestão. Para a autora, mudanças políticas e participação de todos os atores presentes no
arranjo são fatores chave.
Como exemplo, os estudos realizados por Lippi (2011) foram aplicados à Região Metropolitana da Baixada Santista. De acordo com a autora, há quatro fatores considerados importantes para boa governança em regiões metropolitanas. A chamada “importância primária”, a qual elenca fatores cuja inexistência inviabilizaria a prática metropolitana; a “importância secundária”, cujos fatores favorecem a prática metropolitana, porém não é estritamente
necessário para governança; a “importância dependente”, para os quais os fatores ocorreriam mediante a característica de outros fatores prévios (primários ou secundários) e; a “importância variável”, cujos aspectos não
favorecerem nem desfavorecem a prática metropolitana.

Quadro 3 – Níveis de importância para boa governança em regiões metropolitanas
Importância

Definição

Importância primária

Cooperação entre os atores governamentais; recursos e fontes de financiamento; e assunto organizador das demandas da região metropolitana.
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Importância secundária

Existência do arranjo institucional e existência de liderança política.

Importância dependente

Envolvimento dos legislativos municipais e participação e validação da sociedade civil.

Importância variável

(In)existência de polarização entre os municípios.

Fonte: Lippi (2011), com adaptação.

A importância primária reconhece a necessidade de atuação coletiva para resolução de problemas regionais. Assim, se há pactuação e entendimento de compartilhamento de políticas públicas, “(...) os recursos se configuram
como os principais meios viabilizadores das ações, sem os quais não seria possível efetivar qualquer política” (LIPPI, 2011). Além disso, o reconhecimento e ordenamento das demandas regionais é essencial para soluções cooperadas. Assim, “(...) se não houver a identificação de assuntos ou questões que demandem soluções cooperadas,
não há incentivos suficientes para atuar coletivamente na região metropolitana” (LIPPI, 2011).
A importância secundária pode enquadrar elementos de formalização contratual, descritos por Grin (2019). A
criação de estruturas únicas para resolução de impasses metropolitanos é uma opção, mas não é uma necessidade estrita, uma vez que a ação regional pode ocorrer por meios indiretos, com replicação de políticas entre os
municípios ou arranjos informais.
De modo análogo, a existência de liderança política pode ser um fator importante para alguns casos, mas não é
necessariamente uma regra. Em geral, a liderança política é a figura coordenadora e articuladora de ações regionais, favorecendo o alinhamento e direcionamento de interesses regionais. Contudo, “(...) a inexistência dessa figura ou a divisão desse posto por mais atores não inviabiliza a execução das práticas metropolitanas” (LIPPI, 2011).
No caso da “importância dependente”, a delimitação do envolvimento de outros poderes e atores só existirá se
houver uma institucionalização prévia dos mesmos. Lippi (2011) reconhece que o envolvimento da participação da
sociedade civil e do poder legislativo são elementos fortalecedores e legitimadores dos arranjos metropolitanos.
A depender do arranjo e dos quesitos de importância primária e secundária, a liderança política pode ser um vetor
que viabiliza a criação de diferentes “(...) canais de diálogo, prestação de contas e validação das ações no que tange
à região metropolitana” (LIPPI, 2011).
Por fim, a “importância variável” pode ser um fator relevante para viabilização de ações em regiões metropolitanas, mas não há uma prescrição única. Isso ocorre pelo fato de que este elemento envolve a avaliação da polarização (política, institucional, orçamentária, entre outras possibilidades de disparidades) entre os municípios, que
em alguns casos é visto como um fator positivo, ora era vista como fator negativo (LIPPI, 2011).
Portanto, como pode-se observar, dentro de arranjos policêntricos, a questão de entendimento dos atores essenciais para o processo de coordenação federativa é essencial dentro do ambiente do consórcio. No caso dos estudos
de Lippi (2011), o único conjunto de elemento de análise estritamente necessários para auferir tal coordenação
foram os denominados de “importância primária”. Ou seja, na ausência de cooperação entre os atores governamentais, recursos e fontes de financiamento e de organização das demandas entre os cooperados, a governança
torna-se fragilizada.

2.5 – Aspectos políticos: importância da liderança na coordenação, uso político
e aspectos patrimonialistas regionais
Os aspectos políticos impactam os consórcios em diferentes maneiras. Pelo fato de não ser mais um pacto administrativo, uma vez que a integração do aval legislativo é necessária, “(...) amplia-se a possibilidade de os líderes políticos
locais serem mais responsivos e accountables, o que aumenta a transparência das decisões públicas” (GRIN, 2019).
Um dos exemplos mais recorrentes sobre sucesso da cooperação interfederativa no âmbito dos consórcios é o
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caso do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC (CIGABC). Conforme relata Bresciani (2011), para condução da
cooperação do CIGABC, a liderança política foi essencial para articulação horizontal (entre poderes Executivos e
Legislativos Municipais):
Nos anos 1990, para além de ter sido o primeiro presidente, Celso Daniel
seria a liderança no período mais intenso de articulação dos interesses
regionais, marcado especialmente pela criação da Câmara Regional do
Grande ABC, espaço de concertação política entre os sete municípios,
o governo estadual e a sociedade civil organizada, debatendo e promovendo uma série de acordos visando à superação da crise econômica e
social vivida pelo ABC, dentro do contexto da crise nacional. Nesse período, divide o protagonismo do processo com outra liderança expressiva,
o governador Mario Covas, que posiciona e mantém o governo estadual
ativo na concertação regional até o início dos anos 2000 (BRESCIANI, 2011).
Os tipos de arranjos institucionais criados através da figura do articulador político podem, por sua vez, serem analisados de quatro formas distintas. Usando a referência de Nunes (1997), são quatro os diferentes vínculos institucionais
brasileiros entre Estado e sociedade, que podem ocorrer ora de modo isolado, ora conjuntos. São eles11: 1) populismo; 2) clientelismo; 3) autonomia inserida; 4) insulamento burocrático. Enquanto o populismo confere um arranjo
legitimador politicamente, mas burocraticamente debilitado, o clientelismo é uma forma de arranjo debilitadora tanto em termos políticos como burocráticos (NUNES, 1997). Já a autonomia inserida é um arranjo capacitador e legitimador, tanto politicamente como burocraticamente, enquanto o insulamento burocrático é visto como um arranjo
capacitador, mas com deficiências em termos de legitimação (LOUREIRO, MACÁRIO e GUERRA, 2014).
Ou seja, há uma graduação preferível em termos do modus operandi político para execução de políticas públicas,
sendo a autonomia inserida o modelo mais eficiente, enquanto o insulamento burocrático seria um modelo eficiente,
mas de difícil justificativa perante a sociedade. Na outra mão, os arranjos populistas são casuísticos e com baixo nível
técnico, mas fáceis de serem justificados para a sociedade. Por último, os arranjos clientelistas seriam os tipos de
arranjos menos eficientes, sem critérios técnicos e mantenedores de padrões arcaicos de dominação social.
Assim, a capacidade do estado em desenvolver políticas públicas mais ou menos eficientes em termos sociais
depende do modo como a coordenação política é executada. De acordo com Loureiro, Macário e Guerra (2014), o
conceito de capacidade estatal
“(...) destaca não apenas a dimensão técnica e administrativa, mas também a habilidade política dos atores estatais (políticos e burocratas)
dentro de um quadro institucional democrático, de articular interesses,
negociar com uma pluralidade de grupos organizados na sociedade e
construir consensos entre eles que permitam melhor coordenar a execução e, consequentemente, alcançar melhores resultados”.

11

De acordo com Bresser Pereira (1996 apud Nunes, 1997): “O clientelismo faz parte da tradição secular brasileira e seus
outros dois nomes são patrimonialismo e fisiologismo (...). [O] insulamento burocrático, a forma através da qual as
elites modernizantes tecnoburocráticas e empresariais promovem o desenvolvimento (...)”.
Evans (1993) define “autonomia inserida” como sendo “(...) o inverso da dominação absolutista incoerente do Estado
predatório e constitui a chave para a eficácia do Estado desenvolvimentista. Essa autonomia depende de uma combinação aparentemente contraditória entre isolamento burocrático weberiano e inserção intensa na estrutura social
circundante”.
Já o populismo é definido por Debert (2008) como sendo “(...) o populismo constitui uma relação pessoal entre um líder
e um conglomerado de indivíduos, relação essa explica da através do recurso à ideia de demagogia, nem sempre claramente definida”.
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As relações de transparência e prestação de contas ainda também devem ser contempladas na avaliação dos
impactos políticos. Sendo os Tribunais de Contas os órgãos fiscalizadores dos consórcios, apesar da existência
de corpo técnico qualificado para elaboração de auditorias e pareceres, a constituição do colegiado de ministros/
conselheiros é realizada, via de regra, pelo poder legislativo, fato que confere permeabilidade às decisões técnicas,
uma vez que há margem para discricionariedade às mesmas influenciada por fatores políticos e/ou circunstanciais. Ademais, a participação direta do cidadão é limitada, como afirma Rocha (2017):
No que se refere à participação cidadã, os TCs brasileiros são completamente opacos. Isto é, embora haja cada vez mais apelo por mais espaços
de participação, nenhum TC brasileiro oferece oportunidade ou mecanismo para que a sociedade possa participar efetivamente no processo
de designação de ministros/conselheiros; no processo de elaboração do
plano de auditoria ou mesmo de participação durante a realização das
auditorias; e no acompanhamento do cumprimento pelos gestores públicos das determinações e recomendações efetuadas. Quando se olha para
os canais ou mecanismos de interlocução com a sociedade, basicamente
eles se restringem à Ouvidoria.
Assim, para compreensão da eficiência do uso de recursos públicos dos consórcios, torna-se importante avaliar
não só o processo de coordenação política no âmbito dos consórcios, mas também o modus operandi do político
para com a política pública, desde o planejamento e intuito de formação consorcial até sua fiscalização, isto é, se
há traços populistas e/ou clientelistas ou se permitem ações de desenvolvimento autônomo/burocráticos.

2.6 – Cooperação horizontal e vertical
A cooperação entre governos pode ocorrer ser segmentada em dois sentidos: entre governos de mesmo nível,
horizontal, ou entre governos de níveis diferentes, isto é, vertical. Para cada arranjo, seja ele horizontal ou vertical,
há inúmeras combinações setoriais para designação de políticas públicas, assim como diferentes combinações de
tramitações entre os poderes, sociedade, territórios, entre outros (CRUZ, ARAÚJO e BATISTA, 2011). Nesta seção,
utilizaremos exemplo da realidade brasileira.
No caso da cooperação horizontal, ela pode ainda ser dividida entre intragovernamental e intergovernamental.
Para a cooperação intragovernamental, a qual também pode ser chamada de intersetorial, encontramos o compartilhamento de ações entre diferentes agências e setores dentro de uma mesma esfera de governo.

Figura 10 – Cooperação horizontal intragovernamental

Fonte: Cruz, Araújo e Batista (2011). Reprodução.
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Para o caso da cooperação intergovernamental, o arranjo contempla compartilhamento de ações entre mesmas
esferas governamentais, sendo divididas em compartilhamento intermunicipal, interestadual e internações.
Abaixo segue o exemplo entre municípios.

Figura 11 – Cooperação horizontal intergovernamental

Fonte: Cruz, Araújo e Batista (2011). Reprodução.

No caso da cooperação vertical, ela também pode ainda ser dividida entre intragovernamental e intergovernamental. Nas palavras de Cruz, Araújo e Batista (2011):
“[Cooperação] intergovernamental compreende o compartilhamento de
ações e soma de esforços de uma política pública entre as diversas esferas de governo de um Estado nacional (...).
[Cooperação] intragovernamental compreende ações e soma de esforços comuns de mais de uma política pública entre as diversas esferas de
governo de um estado nacional (...).
Os consórcios públicos podem ser uma forma de cooperação vertical
desde que envolva: Municípios e um ou mais Estados; Municípios, um ou
mais Estados e a União; ou um ou mais Estados e a União”.
Abaixo segue o exemplo ilustrado pelos autores, para o caso de uma cooperação intergovernamental entre diferentes setores e diferentes níveis de governo:

Figura 12 – Cooperação horizontal intergovernamental

Fonte: Cruz, Araújo e Batista (2011). Reprodução.
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Há diversas formas de cooperação que não estão estabelecidas como consórcios públicos e que ilustram dificuldades da cooperação intergovernamental em projetos de interesse comum. Para citar apenas um exemplo entre
vários possíveis, veja-se o caso do projeto de Parceria Público-Privada na área de Habitação de Interesse Social
(HIS) e de Habitação de Mercado Popular (HMP) chamado Fazenda Albor (Pezco Economics, 2018). Esse projeto
situado na região metropolitana de São Paulo, na área limítrofe de Guarulhos, Itaquaquecetuba e Arujá, foi conduzido pelo Governo do Estado de São Paulo. O projeto, com mais de 11.000 unidades planejadas, foi lançado em
maio de 2016 e teve seu edital de licitação publicado em 5 de abril de 2017. A licitação do projeto foi declarada
deserta e, embora as causas não possam ser atribuídas diretamente a esse fato, é relevante a consideração dos
desafios implicados na abrangência do projeto que perpassa o território dos três municípios.

2.7 – Aspectos setoriais
Diversas considerações setoriais são relevantes à temática da cooperação interfederativa. Os arranjos intergovernamentais são típicos em setores de infraestrutura como saneamento básico, transportes e outros, além de terem
importância tradicional em saúde e crescente em setores como o de educação.
No âmbito de cada um desses setores, há arranjos específicos e debates especializados. Como exemplo, o setor de
saneamento assistiu a importantes mudanças institucionais e a um importante movimento de atores, gerando novas instâncias de cooperação, incluindo um movimento de associação de municípios em consórcios para operação
tanto de serviços de água e esgotos quanto de resíduos sólidos (Turolla, 2015).
A área de saúde também tem uma longa experiência. A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que disciplina o
Sistema Único de Saúde (SUS) previu a constituição de consórcios municipais para o desenvolvimento em conjunto de ações e serviços de saúde de competência municipal. Diante dessa previsão legal, esse setor assistiu a
um relevante número de experiências de formação de consórcios públicos na área da saúde, basicamente entre
municípios (Cattani, 2016).

3 – Cobertura atual dos consórcios públicos e regiões
metropolitanas no território brasileiro
O novo arranjo federativo definido na Constituição de 1988, elevando os Municípios ao grau de entes federativos,
delegou-lhes uma posição vanguardista para execução de políticas públicas no Brasil. Imerso no clima de reabertura democrática, o municipalismo era visto como uma oportunidade de maior participação popular e a descentralização de diversas competências antes relegadas aos governos estaduais ou federal passou a se tornar prática
do municípios (CRUZ, ARAÚJO e BATISTA, 2011).
Em termos fiscais e financeiros, o fluxo permaneceu relativamente o mesmo, isto é, com grande poder do governo
Federal, fator que acabou muitas vezes por fragilizar uma efetiva capacidade de formulação e implementação das
políticas públicas. Ademais, as discrepâncias em termos de renda, região, demografia, capacidade institucional,
entre outros fatores, acabaram também por dificultar a evidenciação de um maior protagonismo municipal (ARRETCHE, 1996).
As práticas brasileiras de arranjos cooperativos intergovernamentais envolvem, principalmente, a formação de
Regiões Metropolitanas e os consórcios públicos. Esta seção descreve a cobertura dos dois tipos de arranjos cooperativos intergovernamentais.

3.1 – Regiões Metropolitanas
As Regiões Metropolitanas surgiram nos anos 1970 a partir de iniciativa do Governo Federal. A Constituição de
1988 transferiu a incumbência de criação das RMs aos estados. As RMs existentes no Brasil estão listadas no Anexo
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A12, conforme o levantamento de regiões metropolitanas existentes realizado através da publicação do IBGE denominada: “Regiões Metropolitanas, Aglomerações Urbanas e Regiões Integradas de Desenvolvimento”13. Esta é a
publicação oficial mais recente sobre o assunto14.
Ao todo, o país contempla 74 regiões metropolitanas, abrangendo 1.271 municípios, que podem ser visualizadas detalhadamente no Anexo A deste estudo. O mapa apresentado na figura abaixo15 apresenta a quantidade de
regiões metropolitanas por UF, além da RIDE de Brasília. Pelo fato da formação de uma RM estar relacionada mais
com uma decisão política do que com critérios geográficos objetivos é possível supor heterogeneidade entre as
RMs brasileiras.

Figura 13 – Número de Regiões Metropolitanas (RM) por Estado

Fonte: IBGE, Elaboração Pezco Economics

O mapa acima sugere a existência de arbitrariedade e fatores políticos na formação de RMs, pois enquanto estados como Mato Grosso do Sul e Acre não possuem nenhuma; Alagoas possui dez e Minas Gerais quatro. Se fatores
arbitrários ou políticos são mais relevantes na formação de uma RM é de esperar um peso menor de critérios
socioeconômicos.

12

Nesta subseção, se apresentam de forma geral algumas informações sobre as Regiões Metropolitanas (RM) no Brasil.
Apesar de existir outras denominações para organizações municipais, como por exemplo, RIDE (Região Integrada de
Desenvolvimento), Aglomeração Urbana e Colar Metropolitano, a presente análise considerou somente RMs e a RIDE de
Brasília.

13

Acesso à publicação pode ser realizado através do site: https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/
estrutura-territorial/18354-regioes-metropolitanas-aglomeracoes-urbanas-e-regioes-integradas-de-desenvolvimento.
html?edicao=25868&t=sobre

14

De acordo com a instituição: a edição 2019.1 mostra a inclusão de novos municípios em Regiões Metropolitanas nos estados do Rio Grande do Norte, Goiás e Rio Grande do Sul. No estado potiguar, foi incluído o município de Bom Jesus à RM de
Natal, pela Lei Complementar nº 648/2019. Já no estado gaúcho, Nova Roma do Sul é o novo integrante da RM da Serra da
Gaúcha, perfazendo um total de 14 municípios na RM. No Centro-oeste brasileiro, a Região Metropolitana de Goiânia, no
estado de Goiás, foi acrescida do município de Inhumas, sendo esta a 21ª municipalidade integrante da RM. Além disso, no
País há um total de cinco Aglomerações Urbanas, sendo três no estado de São Paulo e duas no Rio Grande do Sul.

15

Na análise que segue foram utilizados os dados da pesquisa MUNIC do IBGE, pois além de oferecer as estimativas de
população, também oferece dados do PIB municipal até 2017, variável essencial para investigar as diferenças na dinâmica econômica entre as regiões.
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O mapa da figura abaixo mostra a razão da área coberta pelas RMs com a área de cada UF.

Figura 14 – Razão entre a área ocupada pelas RMs e a área do Estado

Fonte: IBGE, Elaboração Pezco Economics

O mapa mostra uma característica interessante principalmente ao observar o Estado de Santa Catarina, pois o
estado é 100% coberto por RMs. Essa característica pode ser associada ao fato de existir arranjos políticos e instituições próprias como, por exemplo, a Federação Catarinense de Municípios, que influencia o nível de coesão
política e na facilidade de negociação para a formação de RMs, portanto, a razão entre a área das RMs pela a área
do Estado pode indicar maior alinhamento e organização política dos municípios de um Estado.
Apesar da relevância acerca dos arranjos políticos institucionais necessários para a elaboração de uma RM, os
aspectos socioeconômicos também precisam ser observados para eventualmente diminuir entraves nas negociações envolvendo municípios. Um primeiro aspecto socioeconômico apresentado é a proporção da população
das RMs em relação à população do Estado.
O mapa da figura Figura 17 – Densidade Populacional das RMs 15 abaixo mostra a proporção da população das
RMs do Estado.

Figura 15 – Razão entre a população das RMs e a população do Estado

Fonte: IBGE, Elaboração Pezco Economics

A maior concentração da população nas RMs sugere que também exista uma maior concentração da atividade
econômica nessas regiões. O mapa da figura abaixo apresenta a razão entre o PIB das RMs com o PIB total do Estado e a similaridade com o mapa da Figura 17 – Densidade Populacional das RMs15 corrobora essa interpretação.
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Figura 16 – Razão entre o PIB das RMs e o PIB do Estado

Fonte: IBGE, Elaboração Pezco Economics

Para ilustrar com mais detalhe as diferenças entre a configuração das RMs pelo Brasil, o mapa a seguir apresenta
uma medida de densidade populacional de todas as RMs por Estado.

Figura 17 – Densidade Populacional das RMs

Fonte: IBGE, Elaboração Pezco Economics

A evidência apresentada por meio do mapa da figura é a menos controversa no sentido de ser de amplo conhecimento o fato da zona costeira abrigar maior parcela da população brasileira, consequentemente gerando RMs com
maior densidade populacional. Brasília é a única exceção dessa generalização.
Com o intuito de ilustrar as diferenças na dinâmica econômica, o mapa da figura a seguir apresenta o PIB per capita
agregado de todas as RMs por Estado. A heterogeneidade da distribuição do PIB per capita é evidente sendo que os
estados de Alagoas e Pernambuco se sobressaem pelo fato de apresentarem RMs com alta densidade populacional, mas com PIB per capita no espectro mais baixo da distribuição.
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Figura 18 – PIB per Capita das RMs

Fonte: IBGE, Elaboração Pezco Economics

Ao agrupar todas essas evidências, a principal conclusão possível de ser obtida é a heterogeneidade das RMs brasileiras. Regiões metropolitanas heterogêneas, fundadas com bases e premissas distintas, acabam por gerar exigências completamente distintas, desde a questão do investimento à infraestrutura até questões de mobilidade
urbana ou aspectos urbanísticos. A heterogeneidade acaba por impactar negativamente a coesão política, gerando mais entraves à negociações em bloco cujo resultado poderia ser a geração de economias de escala.

3.2 – Consórcios públicos
Com o fortalecimento da autonomia municipal pela Constituição de 1988, a necessidade de cooperação intermunicipal despontou como alternativa para fortalecer os governos subnacionais em políticas que requeressem
escala, trazendo colaboração recíproca para soluções comuns. Assim, os consórcios surgem como uma opção de
viabilidade para tratativa de tais problemas (CMN, 2016).
De acordo com Junqueira (1990), a ideia de cooperação entre municípios é uma ideia relativamente antiga, que
já constava na Constituição Paulista, em 1891. Sua consubstanciação efetiva, em formato de consórcio público, é
pouco mais recente: em meados da década de 1960 e 1970, na região de Bauru e no Vale do Paraíba, os primeiros
consórcios intermunicipais foram constituídos, denominados Consórcio de Promoção Social da região de Bauru
e Consórcio de Desenvolvimento Integrado do Vale do Paraíba, conhecido pela sigla Codivap (JUNQUEIRA, 1990).
Contudo, a formalização do aparato legal toma musculatura apenas na década de 1980, no mesmo Estado, com o advento da abertura democrática, no governo de André Franco Montoro, entre os de 1983 e 1987 (CRUZ e BATISTA, 2019).
É nesse período que surgem importantes consórcios públicos naquele Estado da Federação, até hoje em atividade,
a exemplo do Consórcio Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (Consórcio PCJ), criado
em 1989 e atualmente composto por 40 municípios, responsável pela gestão e controle social dos recursos hídricos que compõem a bacia hidrográfica16; e do Consórcio Intermunicipal Grande ABC, criado em 1990 e composto
pelos municípios do Grande ABC (Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá,
Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra) para o planejamento, a articulação e definição de ações de caráter regional17.
Sem dúvida, São Paulo pode ser considerado o laboratório dos consórcios públicos no país, cuja experiência se
adiou para outros estados da Federação, a exemplo do Paraná, Minas Gerais, Santa Catarina e Rio Grande do Sul18.

16

Disponível em: http://agua.org.br/quem-somos/. Acessado em 26/3/2020.

17

Disponível em: http://consorcioabc.sp.gov.br/o-consorcio. Acessado em 26/3/2020.

18

É relevante as anotações tecidas por Caldas e Cherubine (2013, p. 57-59) a respeito da temática: “No Estado de São
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Como se vê, a ideia de arranjos institucionais no âmbito do poder público é muito anterior à Lei federal nº
11.107/2005 e à própria Emenda Constitucional nº 19/1998, fruto, justamente, da necessidade da criação de mecanismos políticos e institucionais capazes de dar vazão às demandas locais, fortemente tensionadas pela centralidade política, fiscal e econômica nos Estados-membros e, em especial, na União.
Com o advento da Constituição de 1988 e o reconhecimento dos municípios como entes da Federação, ganhou
ainda mais relevância a necessidade de um regramento jurídico dos consórcios para fomento e incentivo ao federalismo de cooperação, situação já reclamada de longa data pela sociedade19. Também relevante frisar que a Lei
federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que disciplina o Sistema Único de Saúde, já previa nos seus arts. 10,
caput e 18, VII20 a constituição de consórcios municipais para o desenvolvimento em conjunto de ações e serviços
de saúde de competência municipal.
Nesse cenário, despontaram inúmeras experiências no Brasil de formação de consórcios públicos na área da
saúde, basicamente entre municípios. São exemplos o Consórcio Paraná Saúde, criado em 1999 e atualmente
contando com 397 municípios (de um total de 399 municípios do estado do Paraná)21; e o Consórcio Intermunicipal de Saúde (CIS-AMOSC), criado em 1996 e atualmente contando com 53 municípios da região Oeste do estado
de Santa Catarina22. Muitas outras experiências nessa área surgiram na década de 1990, especialmente diante da
previsão constante na Lei federal nº 8.080/1990.
Ocorre que inexistia regramento jurídico apropriado a disciplinar essa distinta relação jurídica havida entre os
entes da Federação. Os consórcios públicos então existentes, antes da Lei dos Consórcios Públicos de 2005, eram
basicamente compostos por municípios e detinham como instrumento de acordo de direitos e obrigações, na
maioria das vezes, mero convênio administrativo, não dispondo de contrato ou outro ato jurídico perene e formal. Ditos convênio administrativos, como lhe são típicos, poderiam ser denunciados a qualquer momento por
qualquer das partes signatárias, sem que houvesse maiores amarras jurídicas em relação aos direitos e obrigações
já contraídos pelo consórcio administrativo ou em nome do consórcio administrativo.
Assim, eram comuns os casos de um ente consorciado contrair despesa ou obrigação em nome de todos os demais
partícipes do consórcio administrativo, justamente porque este não dispunha de personalidade jurídica própria. Mes-

Paulo, entre 1983 e 1986, foram criados consórcios intermunicipais nas mais diversas áreas. Em 1984, o tema dos consórcios intermunicipais foi debatido e ganhou centralidade no 27º Congresso Estadual dos Municípios de São Paulo,
potencializando as iniciativas de criação de consórcios. A justificativa para a criação de consórcios intermunicipais era
de que, somando esforços e recursos, os municípios juntos poderiam vencer dificuldades comuns. Como a legislação
vigente à época (1983-1986) não especificava a forma pela qual os consórcios seriam constituídos, foi proposto pelo
governo do Estado que os consórcios fossem ‘associações civis de Municípios, dotadas de personalidade de direito
privado’, no contexto de um regime político altamente centralizador, a medida foi proposta com vista a criar agilidade
para alcançar soluções a problemas locais, de maneira simples e desburocratizada. Refletindo o impulso gerado, foram
constituídos, de 1983 a 1986 em São Paulo, 34 consórcios intermunicipais, 14 deles envolvendo 106 municípios, para
atividades no campo da segurança alimentar nutricional, ainda que esta não fosse a nomenclatura vigente. Em 1987,
foi constituído o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião de Penápolis, no estado de São Paulo, com sete
municípios consorciados, sob a forma de associação civil e submetido às regras de direito privado. A partir da Constituição de 1988, embora não houvesse um dispositivo explícito para estimular a cooperação entre municípios, existia uma
previsão indireta amplamente utilizada pelos prefeitos dispostos a criar consórcios intermunicipais. Era o inciso X, do
artigo 30 da Constituição Federal, segundo o qual ‘compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local’”.
19

Gasparini, 2007, p. 343.

20

Art. 10, caput. Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de
saúde que lhes correspondam.
Art. 18. À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete:
VII - formar consórcios administrativos intermunicipais;

21

Disponível em: https://www.consorcioparanasaude.com.br/?page_id=1722. Acessado em 26/3/2020.

22

Disponível em: http://cisamosc.sc.gov.br/sobre/. Acessado em 26/3/2020.
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mo nos casos em que os consórcios eram constituídos como pessoas jurídicas, as relações obrigacionais entre os
consórcios e as entidades partícipes (consorciadas) mostravam-se frágeis e efêmeras, pela ausência de disciplina
legal e de contrato que desse suporte aos direitos e deveres dos consorciados perante o consórcio administrativo ou
terceiros. Enfim, não havia regramento jurídico específico disciplinando esse regime de cooperação federativa.
Os consórcios administrativos que acabavam sendo constituídos como pessoa jurídica o faziam na qualidade de
associação civil, nos moldes do Código Civil. Essa foi a realidade de muitos consórcios criados antes da Lei federal
nº 11.107/2005, a exemplo do Consórcio Intermunicipal Grande ABC, constituído como associação civil em 19 de
dezembro de 1990; e dos consórcios intermunicipais de saúde no Estado do Paraná, cuja legislação estadual orientava sua criação como pessoa jurídica de direito privado23.
Registra-se, ainda, que antes do advento da Lei federal nº 11.107/2005 existiam consórcios administrativos com e
sem personalidade jurídica24. Aqueles, calcados em acordos políticos e consubstanciados em estatutos de criação
de associações civis (de natureza privada e sem fins lucrativos). Estes, conscritos a simples convênios administrativos, de natureza precária.
De qualquer forma, ainda que constituídos sob a modalidade de associações civis, regidas pelo Código Civil, careciam os consórcios administrativos de disciplina legal própria, que melhor regrasse os direitos e as obrigações entre os entes consorciados, entre estes e o próprio consórcio e, inclusive, perante terceiros (como os fornecedores).
Enfim, mesmo abrigados sob a forma de pessoa jurídica, muitas incertezas permeavam os consórcios administrativos, gerando insegurança jurídica e atravancando seu uso para outras áreas além dos serviços de saúde. Isso,
evidentemente, sem mencionar a precariedade dos consórcios administrativos sem personalidade jurídica, onde
as obrigações assumidas em nome dos partícipes eram consolidadas no âmbito de algum dos municípios consorciados, a ensejar problemas de toda a ordem (responsabilidades trabalhista, fiscal e civil; transparência e controle
da despesa pública; regularidade orçamentária, entre outros).
Por isso a relevância da Emenda Constitucional nº 19/1998 e, especialmente, da Lei federal nº 11.107/2005, que
acabaram por regrar a forma de constituição, atuação e extinção dos consórcios públicos no país, proporcionando
ambiente adequado ao fomento de importante instrumento do federalismo de cooperação.
Atualmente, a concentração de informações sobre consórcios públicos consegue ser facilmente adquirida no site
elaborado pela Confederação Nacional dos Municípios, o chamado “Observatório Municipalista de Consórcios Públicos25”. De acordo com o sistema, atualmente existem 487 consórcios públicos, sendo 427 de direito público e 60
de direito privado, dos quais 17 estão enquadrados pela Lei 11.107/2005, enquanto os demais permanecem no
regime jurídico anterior à referida lei.
Em termos de abrangência, os consórcios públicos estão distribuídos regionalmente da seguinte forma: Centro-Oeste (51), Norte (10), Nordeste (65), Sudeste (211), Sul (150).

23

Lei complementar estadual n. 82, de 24 de junho de 1998, que disciplina a criação de consórcios intermunicipais de saúde:
Art. 1º: O Estado do Paraná prestará, quando solicitado, apoio consistente em cooperação técnica para orientar Municípios paranaenses na criação e implantação de Consórcio Municipal relacionado com a prestação de serviços públicos
de interesse comum, nas funções, áreas e setores indicados pela presente lei. (...)
§ 3º O Consórcio Intermunicipal será reconhecido pelo Estado quando legalmente constituído, com personalidade jurídica de direito privado e revestido das exigências estipuladas pelo direito civil.

24

Ressalta-se que parcela da doutrina ignora a existência, mesmo antes da publicação da Lei federal n. 11.107/2005, de
consórcios intermunicipais com personalidade jurídica. Trata-se de grave equívoco, posto que descolado da realidade
fática então vivenciada, facilmente comprovada pela análise, em especial, dos consórcios intermunicipais de saúde nos
estados de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. É o caso, por exemplo, de Harger (2007, p. 76), quando afirma:
“Anteriormente à edição da Lei nº 11.107/2005, os consórcios públicos não tinham personalidade jurídica própria”.

25

O endereço pode ser acessado no site: http://www.consorcios.cnm.org.br
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Figura 19 – Total de Consórcios Públicos – Distribuição pelo País

Fonte: reprodução de CMN (2020).

Ao se considerar, contudo, a atuação setorial dos consórcios, muitos deles possuem mais de um escopo de atuação (são multifinalitários), temos ao todo 1.835 finalidades de consórcios, conforme exposto na tabela abaixo:

Tabela 7 – Finalidades de atuação dos consórcios
Setor

Consórcios

Administração Tributária

12

Agricultura

93

Assessoria Jurídica

4

Assistência Social

81

Comunicação

5

Contabilidade

7

Cultura

75

Defesa Civil

40

Desenvolvimento Econômico e Social

16

Educação

81

Esporte

13

Habitação

52

Iluminação Pública/Energia

63

Indústria e Comércio

9

Infraestrutura

119

Meio Ambiente

172

Mobilidade

55

Planejamento Urbano

70

Previdência

14
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Setor

Consórcios

Projetos – Elaboração

69

Resíduos Sólidos

138

Saneamento – água

94

Saneamento – Esgoto

71

Saúde

274

Segurança Alimentar

55

Segurança Pública

10

Tecnologia

13

Trânsito

34

Outros

29

Total

1835

Fonte: dados de CMN (2020).

Ao avaliarmos a distribuição geográfica dos consórcios públicos, temos uma grande discrepância em termos distributivos, apesar de 73,2% dos municipios serem participantes de algum tipo de consórcio, totalizando 4.082 municipalidades. Em termos estaduais, RO, SC, ES, MT, PR, AL e MG, possuem praticamente 99% de seu território com
municípios participantes de consórcios públicos intermunicipais. Outros estados com participação considerável
são RJ, SP, RS e GO. Há também municípios que não possuem sequer um consórcio intermunicipal, caso de AM, RR,
AP e PI. A configuração dos consórcios pode ser vista na imagem abaixo:

Figura 20 – Distribuição dos municípios consorciados no Brasil

Fonte: reprodução de CMN (2020).
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3.3 – Padrão de organização dos arranjos intergovernamentais nos estados
Esta seção apresenta elementos de uma discussão sobre o padrão de organização dos arranjos federativos intergovernamentais por Unidade da Federação. As tabelas a seguir
colecionam indicadores dos estados brasileiros e mostram o índice de integração por Estado, cuja metodologia é explicada após as tabelas.

Quadro 4 – Dados e indicadores de organização dos arranjos intergovernamentais por estado:
integração média a muito alta
RMs

População
das RM

Razão RM/
Consórcio

Municípios
por arranjo

Índice
Integração
(INTERGOV)

Grau de
integração
federativa

0

1

3,039,444

1.0

1

10.0

Muito alta

0

0

3

422,511

0.0

5

10.0

Muito alta

27

5

22

1

973,634

0.0

5

9.9

Muito alta

78

14

1

13

1

1,960,213

0.1

5

9.6

Muito alta

38,960

399

67

24

43

8

7,062,947

0.1

5

9.4

Muito alta

6,546,247

41,786

293

42

14

28

11

6,546,247

0.3

6

9.0

Muito alta

564,284

19,005,342

29,691

853

120

29

91

4

6,662,718

0.0

7

7.3

Alta

AL

47,080

2,813,741

16,732

102

3

2

1

10

2,715,222

3.3

8

6.4

Alta

RJ

691,674

16,718,956

41,371

92

10

2

8

1

12,377,505

0.1

8

6.0

Alta

SP

2,172,611

44,672,289

48,634

645

67

22

45

10

35,482,810

0.1

8

6.0

Média

PB

53,842

2,922,260

18,425

223

11

3

8

12

2,544,630

1.1

10

5.2

Média

RS

423,593

10,942,809

38,710

496

41

27

14

4

6,002,846

0.1

11

4.5

Média

CE

144,372

8,070,774

17,888

184

12

2

10

3

4,951,360

0.3

12

4.1

Média

UF

PIB
(R$ Mi)

População
(milhões)

PIB/POP

Municípios

Consórcios

DF

252,086

3,039,444

82,938

1

1

1

RR

10,843

422,511

25,663

15

0

MT

122,882

3,023,955

40,636

141

ES

116,781

4,016,356

29,076

PR

416,004

10,677,733

SC

273,541

MG

Fonte: IBGE, CNM com cálculos e elaboração Pezco Economics
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Quadro 5 – Dados e indicadores de organização dos arranjos intergovernamentais por estado:
integração baixa e muito baixa

UF

PIB
(R$ Mi)

População
(milhões)

PIB/POP

Municípios

Consórcios

Multifinalitário

Específico

RMs

População
das RM

Razão RM/
Consórcio

Municípios
por arranjo

Índice
Integração
(INTERGOV)

Grau de
integração
federativa

GO

187,375

6,377,398

29,381

246

17

4

13

2

3,818,323

0.1

13

3.9

Baixa

PE

179,608

8,658,401

20,744

185

11

8

3

2

4,449,639

0.2

14

3.5

Baixa

MS

93,912

2,607,631

36,014

78

5

5

0

0

0

0.0

16

3.2

Baixa

RO

42,062

1,673,977

25,127

48

2

2

0

1

544,702

0.5

16

3.1

Baixa

AP

15,118

735,395

20,558

16

0

0

0

1

610,564

0.0

16

3.1

Baixa

BA

261,746

13,612,891

19,228

417

19

12

7

3

5,236,886

0.2

19

2.6

Baixa

TO

26,436

1,011,958

26,124

139

4

3

1

2

586,883

0.5

23

2.2

Baixa

PA

155,609

7,961,925

19,544

143

4

2

2

2

2,753,709

0.5

24

2.1

Baixa

RN

55,241

2,625,205

21,043

167

4

2

2

1

1,516,117

0.3

33

1.5

Baixa

MA

82,147

5,714,830

14,374

217

3

3

0

3

1,977,725

1.0

36

1.4

Muito baixa

SE

39,793

2,092,513

19,017

75

1

1

0

1

951,073

1.0

38

1.3

Muito baixa

AM

93,274

3,752,704

24,855

62

0

0

0

1

2,565,221

0.0

62

0.8

Muito baixa

PI

36,389

2,129,773

17,086

224

0

0

0

1

972,373

0.0

224

0.2

Muito baixa

AC

13,864

757,200

18,310

22

0

0

0

0

0

0.0

0

0.0

Muito baixa

Fonte: IBGE, CNM com cálculos e elaboração Pezco Economics
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As tabelas acima apresentam o número de regiões metropolitanas e de consórcios por estado brasileiro, além de
outras variáveis e indicadores dos estados. A relação entre o número de regiões metropolitanas (eixo vertical) e o
número de consórcios (eixo horizontal) em cada estado é mostrado na figura a seguir.

Figura 21 – Número de RMs e número de consórcios por Estado

Fonte: IBGE, Elaboração Pezco Economics

Uma síntese das correlações entre essas variáveis e a população, renda per capita e PIB do estado é apresentada
a seguir. Boa parte das correlações são afetadas pelo próprio tamanho do Estado. Um ponto de interesse seria a
correlação, que é relativa, entre o número de arranjos (consórcios ou regiões metropolitanas) e a renda per capita
estadual, que se monstrou positiva mas relativamente baixa. Da mesma forma, a correlação entre PIB estadual
e a presença de arranjos é positiva e é mais forte para os consórcios (58,1%) que para as regiões metropolitanas
(39,6%).

Tabela 8 – Correlações entre variáveis selecionadas por estado
CP

RM

POP

PIB

CP

-

RM

42,9%

-

POP

65,1%

39,0%

-

PIB

58,1%

39,6%

96,7%

-

PIB/POP

27,3%

6,5%

29,6%

42,8%

PIB/POP

-

Legenda: CP=número de consórcios; RM=número de regiões metropolitanas; POP=população; PIB=Produto Interno Bruto;
PIB/POP=razão PIB/população. Fonte: elaboração Pezco Economics.
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A figura a seguir mostra o ranking de número de consórcios por habitante nos estados brasileiros. A figura evidencia que o estado do Mato Grosso lidera o ranking, seguido pelos estados Santa Catarina, Minas Gerais e Paraná. A
média brasileira é de um consórcio para cada 2,5 milhões de habitantes.

Figura 22 – Consórcios por milhão de habitantes nos estados

Fonte: IBGE, Elaboração Pezco Economics

3.4 – Análise do indicador INTERGOV
Propõe-se, neste estudo, a construção de um indicador simples de presença de arranjos federativos intermunicipais, relativizando essas ocorrências pelo número de unidades municipais em cada estado. O Quadro 6 – Metodologia do Índice de Integração Federativa (INTERGOV) apresenta a metodologia simples de construção desse
índice, para comparação entre os estados brasileiros quanto ao padrão de arranjos interfederativos.

Quadro 6 – Metodologia do Índice de Integração Federativa (INTERGOV)

O Indice de Integração Federativa Intergorvernamental nos Estados Brasileiros (INTERGOV) é uma
construção simples, que relaciona as seguintes variáveis:

NA = número de arranjos ou a soma do número de consórcios com o número de regiões metropolitanas em
cada estado
NM = número de municípios no estado
O INTERGOV é definido no intervalo de 0 a 10, oferecendo uma nota de integração
intergovernamental em cada estado. Os intervalos do índice foram definidos, para classificação,
conforme segue:
Muito alta: 8 < INTERGOV <= 10
Alta: 6 < INTERGOV <= 8
Média: 4 < INTERGOV <= 6
Baixa: 2 < INTERGOV <= 4
Muito baixa: 0 <= INTERGOV <= 2
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O Indice de Integração Federativa Intergorvernamental nos Estados Brasileiros (INTERGOV) é uma
construção simples, que relaciona as seguintes variáveis:
A consideração do número de municípios é relevante porque, quanto menos municípios, menores
as questões de integração entre eles. No limite, tendo um único município, um estado teria nota
máxima – é o caso do Distrito Federal.

Uma análise do padrão do indicador INTERGOV em relação a uma variável representativa do nível de desenvolvimento estadual é mostrada a seguir. A correlação simples entre o INTERGOV e o PIB per capita dos estados é de
59,2% e a regressão simples entre essas variáveis é apresentada no gráfico como uma linha de tendência sendo a
renda no eixo vertical e o INTERGOV no eixo horizontal.

Figura 23 – Indicador INTERGOV e renda per capita dos estados

Fonte: IBGE, Elaboração Pezco Economics

A relação apresentada visualmente no diagrama de dispersão acima sugere que há uma tendência de que estados
de maior renda per capita possuam maior grau de integração intergovernamental entre municípios, através de
consorciamento e de regiões metropolitanas. Não se trata de uma afirmação sobre causalidade entre as variáveis,
mas sim de uma evidência de que há pelo menos uma relação de simultaneidade entre as variáveis.
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4 – Cenário Jurídico dos consórcios públicos
Esta seção descreve as questões jurídico-legais que permeiam o instrumento de consórcios públicos no Brasil.

4.1 – Marco legal dos consórcios públicos
A Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998, modificou a redação do art. 241 da Constituição Federal,
que passou a ter a seguinte redação:
Art. 241. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão por meio de lei os consórcios públicos e os convênios 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 continuidade dos serviços transferidos.
A previsão trazida pela Emenda Constitucional nº 19/1998, que deu nova redação ao artigo 241 da Constituição
Federal e previu a figura dos consórcios públicos e dos convênios de cooperação para a gestão associada de
serviços públicos, apesar da sua relevância para o arranjo federativo brasileiro, não solucionou o vácuo normativo
na disciplina dos consórcios públicos, especialmente diante da posição firme de grande parcela da doutrina no
sentido da despersonalização dos consórcios interfederativos, como visto no item anterior. Em outras palavras,
prevalecia a ideia central, mesmo após a Emenda Constitucional nº 19/1998, de que os consórcios públicos, tal
como os convênios, não passavam de acordos de vontade, sem a formação de nova pessoa jurídica.
Esse cenário gerava incertezas nos consórcios então existentes (basicamente formados por municípios), impedindo seu pleno funcionamento e desenvolvimento, inclusive para outras áreas da administração pública26. Ademais, os arranjos institucionais de cooperação mostravam-se – e ainda se mostram – fundamentais para que os
pequenos municípios possam executar uma série de atividades que, isoladamente, não detém condições financeiras para tanto27.
Sem prejuízo, carecia o Governo Federal de instrumentos para a alocação de políticas públicas regionais, que
não ficassem adstritas aos entes estaduais ou às regiões metropolitanas28. Para Wladimir Ribeiro, a Lei federal nº
11.107/2005 é a “primeira lei brasileira dedicada exclusivamente à disciplina de instrumentos de cooperação federativa”29. Com razão o autor, na medida em que sequer os convênios administrativos dispunham de regramento
claro e preciso para sua celebração entre os entes da Federação ou entre os diversos órgãos da administração
pública. Tanto é assim, que os convênios administrativos encontram balizamento no art. 116 da Lei federal nº
8.666/1993, cuja normatização ali constante está muito aquém da devida disciplina da matéria.
26

Essa situação é retratada por Losada (2008, p. 74): “A possibilidade de se legalizarem os consórcios constituía reivindicação antiga dos Municípios que já se organizavam sob o modelo consorcial. A precariedade institucional e as dificuldades
para a obtenção de recursos externos constituem as principais queixas de entidades consorciadas. A regulamentação
dos consórcios é um dos pontos da Carta do ABC, documento entregue pelos prefeitos da Região ao Presidente Luiz
Inácio Lula da Silva em março de 2003.”

27

Na mesma direção caminha Alves (2006, p. 34): “A Lei dos Consórcios Públicos vem atender as necessidades dos pequenos núcleos urbanos ao permitir que superem as atuais barreiras geradas pela insuficiência de recursos na implementação de políticas públicas”.

28

Sobre as regiões metropolitanas existentes no país e as experiências desde sua constituição, remete-se o leitor ao
estudo organizado por Costa e Tsukumo (2013). No campo internacional, remete-se o leitor aos estudos elaborados
no âmbito da União Europeia (Governance of Metropolitan Regions European and Global Experiences: European Union
– Committee of the Regions. Brussels, 2011. Disponível em: <http://www.forumfed.org/events/the-governance-of-metropolitan-regions-european-and-global-experiences/. Acessado em 7/4/2018).

29

Ribeiro, 2007, p. 11.
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Diante desse cenário de (i) incerteza do regramento legal aplicável aos consórcios públicos e convênios de cooperação previsto no art. 241 da Constituição Federal, (ii) pressão dos gestores públicos municipais para a regulamentação do referido dispositivo constitucional e (iii) interesse da União em criar tais entidades de cooperação federativa para a descentralização regional das políticas públicas, em 30 de junho de 2004, o Presidente da República
encaminhou à Câmara dos Deputados o Projeto de Lei nº 3.884, para disciplina das normas gerais de contratação
dos consórcios públicos e celebração de contratos de programa no país30.
Após os trâmites legislativos, em 6 de abril de 2015 é sancionada a Lei federal nº 11.107/200531, importante marco
jurídico para os consórcios públicos, dando vida ao art. 241 da Constituição Federal e ao próprio federalismo de
cooperação.
Entre as tantas novidades da nova legislação, destacam-se a contratualização dos consórcios públicos mediante
os instrumentos do protocolo de intenções e do contrato de consórcio público, assim como a operacionalização
dos consórcios públicos materializados nos contratos de programa e de rateio. Quanto aos seus objetivos, a Lei nº
11.107/2005 enfatizou seu caráter amplo e aberto, passível de congregar as inúmeras situações envoltas à gestão
associada de serviços públicos.
Assim, passam os consórcios públicos a deter natureza contratual, apta ao desempenho de variadas atribuições
concernentes às competências dos entes consorciados. Também ganha atenção a possibilidade de os consórcios
públicos serem constituídos sob a forma de pessoa jurídica de direito público e de direito privado, podendo adotar-se diferente natureza jurídica no ato de consorciamento.
Por sua vez, em 17 de janeiro de 2007 a Presidência da República expediu o Decreto federal nº 6.017, que regulamenta a Lei federal nº 11.107/2005, aclarando temas e procedimentos em torno dos consórcios públicos e encerrando o espectro normativo em relação à matéria.
Esses dois diplomas normativos (lei e decreto regulamentador) trouxeram maior segurança jurídica para a criação
e operacionalização dos consórcios públicos (até então denominados de consórcios administrativos), situação
aguardada por parcela da doutrina e pelos próprios gestores públicos.
Ocorre que tais instrumentos não se mostram aptos a regrar adequadamente todos os desafios enfrentados na
operacionalização dos consórcios públicos. Melhor dizendo, apesar da relevância do marco legal dos consórcios
públicos instituído a partir de 2005, é preciso aperfeiçoar a atual legislação de regência dos consórcios públicos,
simplificando procedimentos de contratualização e melhor aclarando a natureza jurídica dos consórcios públicos
de direito privado, inclusive para que possam ser utilizadas numa dinâmica mais próxima ao regime das empresas
estatais (Lei federal nº 13.303/2016).

4.2 – Da criação ao funcionamento dos consórcios públicos
Nos termos da Lei federal nº 11.107/2005, a formação dos consórcios públicos inicia-se pela celebração do protocolo de intenções pelos entes da Federação interessados no consorciamento, que deverá ser ratificado – parcial ou
30

Para maiores informações sobre a tramitação do Projeto de Lei n. 3.884/2004 e as diferentes posições defendidas à
época na sociedade e no Congresso Nacional, remete-se o leitor para o estudo de Losada (2008, p.75-78) e Fey Probst
(2018, p. 170 e ss.).

31

Antes do Projeto de Lei nº 3.884/2004, já constava referida matéria em discussão no âmbito do Congresso Nacional
através do Projeto de Lei nº 1.071/1999, de autoria parlamentar, que também dispunha sobre normas gerais para a
celebração de consórcios públicos. Assim, a aprovação da Lei federal n. 11.107/2005 deu-se no âmbito do Projeto de Lei
nº 1.071/1999, apesar do texto aprovado ter identidade com aquele encaminhado pela Presidência da República em
2004 (Projeto de Lei nº 3.884/2004). É o que se extrai da tramitação do projeto de lei no âmbito do Congresso Nacional.
Ademais, os pareceres lavrados pelos juristas Dalmo Dallari, Miguel Reale e Floriano de Azevedo Marques Neto estão
afetos ao texto encaminhado pelo Projeto de Lei nº 3.884/2004, e não àquele constante inicialmente do Projeto de Lei nº
1.071/1999.
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integralmente – por lei de cada ente federativo subscritor. Trata-se de contrato preliminar subscrito pelos entes da
Federação que objetivam a constituição de consórcio público para consecução de interesse comum.
Assim, o protocolo de intenções não é convênio ou simples acordo plurilateral prévio, mas, sim, contrato preliminar, na definição dada pelo Decreto federal nº 6.017/2007 (art. 2º, III), que deve ser submetido à ratificação por lei
na Casa Legislativa dos entes consorciados. Caracteriza-se em contrato preliminar justamente porque o protocolo
de intenções não gera qualquer direito ou obrigação entre seus signatários ou terceiros, posto que tão somente
exterioriza a vontade de determinados entes federativos em constituir nova pessoa jurídica para determinados fins
comuns, nos exatos termos constantes do protocolo de intenções32. haja demora na análise do projeto de lei de ratificação pelo parlamento, ou seja, o mesmo seja rejeitado ou sequer encaminhado para ratificação junto ao Poder
Legislativo, nenhuma obrigação ou penalidade haverá de ser satisfeita. Em síntese, o nome protocolo de intenções
revela bem sua natureza jurídica precária e preliminar ao negócio jurídico futuro33.
Com a ratificação por lei do protocolo de intenções, celebra-se o contrato de consórcio público, que dá vida à cooperação federativa. Os consórcios de direito público restam legalmente criados após a publicação do contrato de
consórcio público na imprensa oficial de cada ente efetivamente consorciado. Aplica-se a mesma regra aos consórcios de direito privado, adicionando-se a necessidade de averbação do respectivo contrato de consorciamento no
registro civil competente para tanto, a exemplo do que ocorre com as associações civis (art. 6º, da Lei federal nº
11.107/2005).
Na situação do protocolo de intenções ser aprovado com ressalvas, situação esta prevista no art. 5º, § 2º da Lei
federal nº 11.107/2005, o contrato de consórcio refletirá somente parte das disposições do protocolo de intenções.
Por isso, é equivocada a previsão constante do Decreto federal nº 6.017/2007 (art. 2º, III34), no sentido de que o
protocolo de intenções ratificado por lei pelos entes da Federação converte-se em contrato de consórcio público,
justamente porque este pode refletir integral ou parcialmente o protocolo de intenções, sendo equivocado afirmar-se que o protocolo de intenções converte-se automaticamente em contrato de consórcio público35.
Conforme defende Probst36, no caso existem dois momentos jurídicos distintos. O primeiro, a celebração do protocolo de intenções. O segundo, a subscrição do contrato de consórcio público. Isto porque a depender de como
for aprovado o protocolo de intenções pela Casa Legislativa, poderá o chefe do Poder Executivo de determinado
ente abdicar do interesse em celebrar o contrato de consórcio público, por considerar as alterações ou supressões
legislativas prejudiciais ao consorciamento. O mesmo pode ocorrer no caso do Poder Legislativo de determinado
ente da Federação rejeitar o projeto de lei de ratificação do protocolo de intenções, o que impede a participação
desse ente no consórcio público. Tal cenário poderá acarretar no desinteresse de outros entes da Federação em
manterem a cooperação federativa, por motivos de ordem política, técnica ou financeira37.

32

No mesmo sentido, pela inexistência de qualquer direito ou obrigação entre as partes signatárias do protocolo de intenções: Harger, 2007, p. 156; Gasparini, 2007, p. 349; e Carvalho Filho, 2013, p. 72.
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Como se abordará no item 3.5.3 deste Capítulo, o contrato de consórcio público é reflexo (total ou parcial) do protocolo
de intenções ratificado por lei pelos entes consorciados. Por isso a Lei federal n. 11.107/2005 e seu decreto regulamentador não estabelecem cláusulas essenciais ao contrato de consórcio público, justamente pela paridade (total ou parcial)
existente entre esses dois instrumentos.

34

Art. 2º Para os fins deste Decreto, consideram-se: III – protocolo de intenções: contrato preliminar que, ratificado pelos
entes da Federação interessados, converte-se em contrato de consórcio público;

35

Ribeiro (2007, p. 26) defende posição divergente: “O protocolo de intenções, depois de ratificado, muda de nome, passando a ser designado como contrato de consórcio público (N.B.: é o mesmo documento, pelo que não será necessário
redigir novo documento ou colher novas assinaturas)”.

36

Probst, 2018, p.177 e ss.

37

Imagina-se um consórcio público de municípios concebido para prestar serviços públicos de disposição final de resíduos sólidos, onde o município mais populoso tem rejeitado o projeto de lei de consorciamento. Nesse caso, a sustentabilidade financeira dos serviços pode restar comprometida, inviabilizando o consórcio público nos moldes projetados
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Dentre tais matérias que deverão constar do protocolo de intenções, consta do art. 4º da Lei federal nº 11.107/2005:
a denominação, a finalidade, o prazo de duração e a sede do consórcio, assim como a identificação dos entes da
Federação consorciados e a área de atuação do consórcio38. No caso, a sede do consórcio deve estar contemplada
no território de abrangência do consórcio.
O protocolo de intenções ainda deverá dispor sobre a natureza do consórcio público, se de direito público (associação pública) ou de direito privado (associação civil), assim como o número, as formas de provimento e a remuneração dos agentes públicos, bem como, se do interesse dos entes consorciados, os casos de contratação por
tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público39.
Também poderá o consórcio público representar os entes consorciados perante outras esferas de governo no que
concerne aos assuntos de interesse comum40. Para tanto, deverá o protocolo de intenções estabelecer sob que
condições e em quais assuntos tal representação se efetivará, especialmente para que não seja tolhida a autonomia de cada ente da Federação pertencente ao consórcio.
Da mesma forma, o protocolo de intenções estabelecerá as normas de convocação e funcionamento da assembleia geral, inclusive para a elaboração, aprovação e modificação dos estatutos do consórcio público, assim como
o número de votos para as deliberações em consórcio41. Consta da Lei dos Consórcios Públicos que a Assembleia
Geral é a instância máxima de deliberação42, detendo cada ente consorciado direito ao voto, que pode possuir
pesos diferenciados de votação, assegurado ao menos um voto para cada ente consorciado, nos termos definidos
no protocolo de intenções43. Da mesma forma, no protocolo de intenções apresentar-se-á a forma de eleição e a
duração do mandato do representante legal do consórcio público que, obrigatoriamente, deverá ser chefe do Poder Executivo de ente da Federação consorciado44.
Desta maneira, a Assembleia Geral será constituída pelos representantes legais dos entes da Federação, e tão somente por eles. O vínculo não se dá de modo pessoal (com a pessoa física que está representando o Poder Executivo), mas, sim, com a autoridade pública que esteja no exercício das funções de chefe do Poder Executivo (seja
quem for).
Também constará do protocolo de intenções a possibilidade do consórcio público celebrar contrato de gestão ou
termo de parceria, assim como desempenhar atividades de gestão associada de serviços públicos45. Nesse caso,
deverão ser especificadas (i) as competências cujo exercício se transferiu ao consórcio público, (ii) os serviços
públicos objeto da gestão associada e a área em que serão prestados, (iii) a autorização para licitar ou outorgar
concessão, permissão ou autorização da prestação dos serviços; (iv) as condições a que deve obedecer o contrato
de programa, no caso de a gestão associada envolver também a prestação de serviços por órgão ou entidade de
um dos entes da Federação consorciados; e (v) os critérios técnicos para cálculo do valor das tarifas e de outros
preços públicos, bem como para seu reajuste ou revisão.

no protocolo de intenções.
38

Art. 4º, I, II e III da Lei federal nº 11.107/2005.

39

Art. 4º, IV e IX da Lei federal nº 11.107/2005.

40

Art. 4º, V da Lei federal nº 11.107/2005.

41

Art. 4º, VI da Lei federal nº 11.107/2005.

42

Abreu Dallari (2015, p. 343) faz importante observação ao dispor que as decisões tomadas no âmbito do consórcio
público não necessitam ser unânimes, ressalvadas as situações previstas na lei, sendo relevante, sim, que o consórcio
disponha de “um processo democrático de tomada de decisões, que permita sempre salvaguardar interesses vitais da
minoria e, inclusive, proporcionar compensações.”.

43

Art. 4º, VII e § 2º da Lei federal nº 11.107/2005.

44

Art. 4º, VIII da Lei federal nº 11.107/2005.

45

Art. 4º, X e XI da Lei federal nº 11.107/2005.
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Nem todo consórcio público deterá competência para exercer atividades intrínsecas à gestão associada de serviços
públicos. Por isso a necessidade de restar explicitado no protocolo de intenção eventual autorização para que o
consórcio público assim promova tais ações, bem como em que extensão (planejamento, regulação, fiscalização
ou prestação de serviços públicos). Enfim, deverá o protocolo de intenções definir com clareza e de maneira expressa os limites de atuação da cooperação federativa, pois as competências administrativas somente podem ser
delegadas por ato formal e respaldado por lei.
Por fim, como condição de validade o protocolo de intenções deverá ser publicado na imprensa oficial, ainda que
de modo resumido, bastando que, nesse caso, seja indicado o local de acesso ao inteiro teor do documento na
internet46. A lei silencia em relação ao responsável pela publicação, mas não resta outra interpretação que aquela
no sentido de ser obrigatória a publicação do protocolo de intenções (integral ou de forma resumida) em todos os
entes da Federação subscritores do protocolo de intenções, em respeito ao caput do art. 37 da Constituição Federal.
Subscrito o protocolo de intenções pelos entes consorciados, deverá este ser encaminhado em anexo ao projeto
de lei (ordinária) para sua ratificação junto à respectiva Casa Legislativa. Tal exigência aplica-se tanto aos consórcios públicos de direito público quanto aos de direito privado.
A ratificação do protocolo de intenções pelo Poder Legislativo, nesse contexto, autoriza o chefe do Poder Executivo
a celebrar o contrato de consórcio público nos moldes referendados pela Casa Legislativa, isto é, conforme cláusulas aprovadas (ratificadas) do protocolo de intenções apreciado pelo parlamento. Por isso que, enquanto não
ratificado o protocolo de intenções, faz-se impossível a celebração do contrato de consórcio público.
A terminologia ratificação pode levar em erro o intérprete desatento. Como bem observado por Di Pietro, “o
vocábulo ratificação é incorreto, porque dá a impressão de que a lei apenas aprova uma criação já feita pela Administração Pública.”47. O protocolo de intenção não cria direitos e obrigações entre seus subscritores e terceiros,
muito menos é apto a constituir o consórcio público. Assim a ratificação é tão somente ato legislativo (lei formal)
que aprova as cláusulas figurarem no contrato de consórcio público. Significa dizer que o contrato de consórcio
público somente pode ser celebrado pelo chefe do Poder Executivo nos estritos limites e condições aprovadas pelo
Poder Legislativo, quando da apreciação e votação da lei de ratificação do protocolo de intenções.
Conforme já fora discorrido, não se confundem o ato de subscrição do protocolo de intenções com o ato de celebração do contrato de consórcio público. São dois negócios jurídicos distintos, mas correlatos, pois o segundo
(celebração do contrato de consórcio público) está vinculado à aprovação legislativa dos termos estabelecidos no
primeiro (protocolo de intenções subscrito pelo chefe do Poder Executivo).
Na situação da aprovação do protocolo de intenções com restrições, o respectivo ente da Federação somente será
admitido no consórcio público caso os demais integrantes aprovem tais ressalvas. Caso já constituído o consórcio
público, competirá à assembleia geral a deliberação do ingresso ou não do ente da Federação que aprovou com
reservas o protocolo de intenções48. Como dito, trata-se de previsão com o objetivo de resguardar a segurança
jurídica na constituição e operacionalização dos consórcios públicos.
Prevê ainda a Lei dos Consórcios Públicos que a ratificação realizada após dois anos da subscrição do protocolo de
intenções dependerá de homologação da assembleia geral do consórcio público. A referida disposição busca evitar que o consorciamento dê-se em tempo muito longínquo em relação ao momento da subscrição do protocolo
de intenções, quando já consolidadas as relações de consorciamento. De qualquer forma, a recusa ou demora na
ratificação não poderá ser penalizada, nos termos do art. 6º, § 1º de Decreto federal nº 6.017/2007.
Assim como ocorre para o ingresso do ente da Federação no consórcio público, a modificação do contrato de
consórcio público ou sua extinção requer prévia deliberação autorizativa em assembleia geral e ratificação da mu46

Art. 4º, § 5º da Lei federal nº 11.107/2005 c/c art. 5º, § 8º do Decreto federal nº 6.017/2007.

47

Di Pietro, 2014, p. 553.

48

Art. 6º, § 3º do Decreto federal n. 6.017/2007
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dança por lei específica dos entes consorciados, como condição de validade da alteração ou extinção contratual.
E tal procedimento aplica-se tanto para os consórcios de direito público, quanto para aqueles de direito privado.
Parcela significativa da doutrina compreende, de maneira equivocada, que a criação da pessoa jurídica do consórcio de direito público dá-se com a publicação das leis de ratificação do protocolo de intenções49. Deveras, a Lei dos
Consórcios Públicos é confusa nesse ponto. Num momento, consta da lei que o consórcio público será constituído
por contrato cuja celebração dependerá da prévia subscrição de protocolo de intenções50. Em outro, dispõe que
o consórcio público adquirirá personalidade jurídica de direito público, no caso de constituir associação pública,
mediante a vigência das leis de ratificação do protocolo de intenções51. Realmente, o legislador não foi feliz na
definição do texto legal em torno da criação do consórcio de direito público. A matéria está mal posta e facilmente
leva em erro o intérprete da norma.
Segundo Probst52, a melhor interpretação deve ser aquela que considera criada a pessoa jurídica com a publicação
do contrato de consórcio público na imprensa oficial dos entes da Federação subscritores, e não mediante a vigência das leis de ratificação53. Não se desconhece que as autarquias tradicionais são criadas por lei específica, ganhando vida justamente com a vigência da referida lei de criação, nos termos pacificados pela doutrina e conforme
preconiza o art. 37, XIX da Constituição. Entretanto, os consórcios de direito público, são autarquias especiais,
concebidas sob o foco do federalismo de cooperação. Daí serem designadas de autarquias interfederativas ou
intergovernamentais.
Vê-se que os consórcios públicos, assim, nascem da comunhão de interesses, em um processo complexo e que
deve ser referendado por todas as Casas Legislativas dos entes federativos interessados. A extinção do contrato de
consórcio público também requer a prévia ratificação por lei específica de cada Casa Legislativa.
Prevê a Lei dos Consórcios Públicos a figura do contrato de programa para regrar as obrigações estabelecidas entre
entes da Federação ou entre estes e o consórcio público no âmbito da gestão associada de serviços públicos, em
que haja a prestação de serviços públicos ou a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal ou de
bens necessários à continuidade dos serviços transferidos. O art. 13, caput da referida lei é taxativo em condicionar
a validade dessas obrigações à prévia celebração do contrato de programa.
Assim, o contrato de programa pode ser compreendido como o instrumento pelo qual devem ser constituídas 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, XVI do Decreto federal nº 6.107/2007)54.
49

Nesse sentido: Harger (2007, p. 161); Medauar; Oliveira (2006, p. 75); Carvalho Filho (2013, p. 34); Nohara (2015, p. 627);
Alves (2006, p. 111); e Di Pietro (2014, p. 553).
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Lei federal nº 11.107/2005, Art. 3º O consórcio público será constituído por contrato cuja celebração dependerá da prévia subscrição de protocolo de intenções.

51

Lei federal nº 11.107/2005, Art. 6º O consórcio público adquirirá personalidade jurídica: I – de direito público, no caso de
constituir associação pública, mediante a vigência das leis de ratificação do protocolo de intenções;

52

Probst, 2018, p. 177 e ss.

53

Mesma posição defendida por Gasparini (2007, p. 348), que compreende criado o consórcio de direito público “com a
ratificação do contrato de consórcio”.

54

Na visão de Rigolin (2008, p. 117), o contrato de programa confunde-se com o contrato de consórcio público, na medida
em que aquele é quem dá vida ao consórcio público. Tal conclusão mostra-se equivocada e isolada na doutrina. Não há
como se confundirem os instrumentos, posto que o contrato de programa tem como objetivo disciplinar as obrigações
que um ente da Federação constituir para com o consórcio público no âmbito de gestão associada em que haja a prestação de serviços públicos ou a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal ou de bens necessários à continuidade dos serviços transferidos (art. 13, da Lei federal nº 11.107/2005), ao passo que o contrato de consórcio público
objetiva dispor sobre sua criação, funcionamento, competências, receitas, estrutura organizacional e de pessoal, entre
outros assuntos listados no art. 4º da Lei federal nº 11.107/2005.
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Também importante esclarecer quando impera a celebração dessa modalidade de contratação e qual seu conteúdo obrigacional. Consta do caput do art. 13 da Lei dos Consórcios Públicos que deverão ser constituídas e reguladas por contrato de programa, como condição de sua validade, as obrigações que um ente da Federação constituir
para com outro ente da Federação ou para com consórcio público no âmbito de gestão associada em que haja a
prestação de serviços públicos com ou sem a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal ou de
bens necessários à continuidade dos serviços transferidos.
Conforme matérias essenciais aos contratos de programa, dispôs o legislador a necessidade das cláusulas disporem, no mínimo, sobre: os encargos transferidos e a responsabilidade subsidiária da entidade que os transferiu;
as penalidades no caso de inadimplência em relação aos encargos transferidos; o momento de transferência dos
serviços e os deveres relativos a sua continuidade; a indicação de quem arcará com o ônus e os passivos do pessoal transferido; a identificação dos bens que terão apenas a sua gestão e administração transferidas e o preço dos
que sejam efetivamente alienados ao contratado; o procedimento para o levantamento, cadastro e avaliação dos
bens reversíveis que vierem a ser amortizados mediante receitas de tarifas ou outras emergentes da prestação dos
serviços. É o que consta do art. 13, § 2º da Lei dos Consórcios Públicos.
Os contratos de programa serão celebrados mediante dispensa de licitação (art. 24, XXVI da Lei federal nº
8.666/1993), pois envolvem a contratação de serviços entre órgãos e entidades do poder público, no âmbito da
cooperação federativa.
Enquanto que as obrigações são em regra disciplinadas por meio de contrato de programa, estabelece a Lei dos
Consórcios Públicos que compete ao contrato de rateio dispor sobre o repasse de verbas pecuniárias entre os
entes consorciados e o consórcio público, para custeio deste. Aliás, o texto de lei é taxativo ao estabelecer que os
entes consorciados somente entregarão recursos ao consórcio público mediante contrato de rateio (art. 8º, caput
da Lei federal nº 11.107/2005).
Dois foram os objetivos do legislador com a instituição de contrato de rateio.
O primeiro, de instrumentalizar as obrigações de custeio dos serviços e da própria estrutura do consórcio público,
exigindo que tais obrigações estivessem refletidas nas leis orçamentárias de cada ente da Federação consorciado,
sob pena, inclusive, de suspensão e exclusão do consórcio público (art. 8º, § 5º da Lei federal nº 11.107/2005). Procurou aqui o legislador afastar o componente político no repasse de recursos dos entes consorciados em prol dos
consórcios públicos, ou seja, o “consórcio não se torna refém de discricionariedade política”55.
O segundo, de propiciar a devida e necessária individualização do custeio do consórcio público, inclusive por
categoria de despesa e por atividades ou projetos executados pelo consórcio público, para consolidação de tais
obrigações e despesas na contabilidade de cada ente consorciado (art. 8º, § 4º da Lei dos Consórcios Públicos). Em
suma, deve o contrato de rateio permitir que as despesas advindas dos consórcios públicos sejam facilmente identificadas na contabilidade de cada ente consorciado, até para verificação dos limites e proibições constante da Lei
de Responsabilidade Fiscal (como é o caso do limite de gastos com pessoal em relação à receita corrente líquida),
sendo vedada a aplicação de recursos advindos de contrato de rateio para custeio de despesas genéricas, ou seja,
em que a execução orçamentária se faz com modalidade de aplicação indefinida.

4.3 – Financiamento dos consórcios públicos
4.3.1 – Através do contrato de rateio
A preocupação com a responsabilidade e o equilíbrio fiscal é latente no texto da Lei dos Consórcios Públicos e no

55

Dieguez, 2011, p. 307.
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seu regulamento56. Assim, o contrato de rateio deverá contemplar os compromissos orçamentários do consórcio
público em determinado exercício financeiro, de modo que as leis orçamentárias dos entes que o compõe reflitam
as obrigações assumidas no rateio do consórcio público. Por isso a Lei dos Consórcios Públicos (Art. 8º, § 1º) determina que o contrato de rateio será formalizado em cada exercício financeiro e seu prazo de vigência não será superior ao das dotações que o suportam. Excepcionados estão os casos em que os contratos tenham por objeto exclusivamente projetos consistentes em programas e ações contemplados em plano plurianual ou quando envolvida
a prestação de serviços mediante gestão associada, desde que custeados por tarifas ou outros preços públicos.
Tal regra impõe segurança financeira aos consórcios públicos, cujos compromissos assumidos nos contratos
de rateio devem restar contemplados no planejamento orçamentário e financeiro dos consórcios. Tanto fora a
preocupação do legislador que a Lei dos Consórcios Públicos introduziu o inciso XV no art. 10 da Lei federal nº
8.429/1992, prevendo como ato de improbidade administrativa a celebração de contrato de rateio de consórcio
público sem suficiente e prévia dotação orçamentária.
Por fim, por tratar-se de contrato, poderá quaisquer dos entes consorciados, isolada ou conjuntamente, ou o
próprio consórcio público exigir o cumprimento das obrigações previstas no contrato de rateio, para fins de satisfação dos recursos financeiros previamente acordados para custeio dos serviços e encargos do consórcio público.
Conforme o caso, poderão os consórcios públicos auferir receita originária, decorrente da prestação de serviço
público, mediante cobrança de taxa ou tarifa pública; ou pelo exercício de atividade de poder de polícia, por meio
da cobrança de taxa pública instituída por lei de cada ente da Federação57.
Também poderá o consórcio público auferir receita mediante a prestação de serviços aos próprios entes consorciados ou às entidades que compõem sua administração indireta, através da celebração de contrato de programa
para a prestação de serviços públicos ou outras tarefas em torno da cooperação federativa travada no seio do
consórcio público. É o caso, por exemplo, do fornecimento de bens pelo consórcio público, que poderá ocorrer mediante contrapartida financeira por parte dos entes consorciados, apta a remunerar justamente os bens
disponibilizados58.
Nula será a cláusula do contrato de consórcio público que preveja contribuições financeiras ou econômicas de
ente da Federação ao consórcio público, salvo os casos de doação, destinação ou cessão do uso de bens móveis ou
imóveis e as transferências ou cessões de direitos operadas por força de gestão associada de serviços públicos59.
No caso, a Lei dos Consórcios Públicos proíbe que os entes da Federação consorciados repassem ao consórcio
público valores (contribuições, auxílios ou quaisquer outras modalidades de repasses financeiros) a título genérico, ou seja, que não estejam vinculados a determinada atividade desenvolvida pelo consórcio público. Tudo isso
deverá estar identificado no contrato de rateio, para controle orçamentário e fiscal.
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No mesmo sentido: Gasparini, 2007, p. 355.
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Sobre a possibilidade dos consórcios públicos arrecadarem taxas em decorrência da prestação de serviços públicos ou
pelo exercício do poder de política administrativa, vide: Probst, 2018.

58

Na mesma linha é o entendimento de Ribeiro (2007, p. 29-30): “A primeira é contratando o consórcio para o fornecimento de bens ou a prestação de serviços. Para essa contratação a licitação será dispensada (art. 2º, §1º, III, da Lei de
Consórcios Públicos). Observe-se que essa forma de envio de recursos é a preferencial. Ou seja, o consórcio é remunerado pelos serviços que presta ou pelos bens que fornece, pelo que suas despesas administrativas devem estar diluídas
no preço do serviço ou do bem. Evidente que esse preço deve ser consentâneo com o de mercado. Porém, caso não seja
possível identificar o ente consorciado beneficiário direto do serviço ou produto realizado pelo consórcio, será necessário celebrar contrato de rateio, que possui regras próprias e que devem ser rigorosamente cumpridas, sob pena de
se incorrer, inclusive, em improbidade administrativa. Deve se lembrar que alguns consórcios podem prestar serviços
públicos remunerados por taxa ou tarifas, pelo que serão mantidos também pelas receitas assim arrecadadas. Por fim, a
Lei de Consórcios prevê que entes não consorciados podem celebrar convênios com os consórcios, inclusive para transferência de recursos”.
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Art. 4º, § 3º, da Lei federal nº 11.107/2005.
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Ademais, os consórcios públicos deverão manter públicas as decisões que afetam interesses de terceiros ou digam respeito à matéria de natureza orçamentária, financeira ou contratual, assim como aquelas relacionadas à
admissão de pessoal, às receitas auferidas e às despesas públicas realizadas. Trata-se de observância do princípio
da transparência da administração pública, no objetivo de permitir que qualquer do povo tenha acesso às deliberações, às reuniões e aos documentos produzidos, com exceção daqueles considerados sigilosos pela legislação e
por prévia e motivada decisão (art. 5º, § 3º do Decreto federal nº 11.107/2007). Isso, evidentemente, sem prejuízo
das disposições constantes da Lei federal nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e da Lei complementar federal nº 131/2009 (Lei da Transparência Pública), aplicáveis integralmente aos consórcios públicos.

4.3.2 – Através de transferências voluntárias
De acordo com documento da antiga Controladoria Geral da União (CGU, 2014):
“(...) [a] celebração do convênio com consórcio público para a transferência de recursos da União está condicionada ao atendimento, pelos entes
federativos consorciados, das exigências legais aplicáveis, sendo vedada
sua celebração, bem como a liberação de quaisquer parcelas de recursos, caso exista alguma irregularidade por parte de qualquer dos entes
consorciados.
Os Estados, os Municípios e o Distrito Federal poderão executar o objeto
do convênio ou contrato de repasse celebrado com a União por meio de
consórcio público a que estejam associados. Para isso, o instrumento
de convênio ou contrato de repasse poderá indicar o consórcio público
como responsável pela execução, sem prejuízo das responsabilidades
dos convenentes ou contratados.

4.3.3 – Através de empréstimos bancários
Mais recentemente, em 2018, o Senado Federal aprovou a Resolução nº 15/2018, a qual versa sobre os procedimentos necessários para contratação de empréstimos no âmbito dos consórcios públicos, abrindo mais uma possibilidade de financiamento para a categoria. Até o momento de divulgação desse documento, por conta de ser
uma inovação muito recente, não houve ainda viabilização de contratação de empréstimos à consórcios públicos.
A medida era inviabilizada por conta do artigo 52, inciso VII, da Constituição, o qual delegava à respectiva Casa
Legislativa o poder de verificação dos limites orçamentários dos entes federativos. Como não havia definição sobre o tema e, ao mesmo tempo, como os consórcios públicos são constituídos exclusivamente por tais atores, o
processo era barrado pela insegurança e consequências que tal autorização para endividamento poderia incorrer.
Desta forma, foi-se desenhado um processo de verificação de limites de endividamento, atribuições e deveres dos
consórcios nos casos de solicitações de crédito do sistema (CMN, 2020).
Após definida a motivação do empréstimo do consórcio, o processo é constituído das seguintes etapas, de acordo
com o STN60:

60

1)

Inserção das informações de cada ente consorciado no SADIPEM (Sistema de Análise da Dívida Pública, Operações de Crédito e Garantias da União, Estados e Municípios) e posterior análise;

2)

Preenchimento para cada consorciado do PVL (Pedido Verificação de Limites e Condições) de modo
proporcional à sua quota-parte no contrato de rateio ou quota de investimentos na operação de

Endereço pode ser acessado em: https://conteudo.tesouro.gov.br/manuais/index.php?option=com_content&view=article&id=3072:22-01-opera%C3%A7%C3%B5es-de-cr%C3%A9dito-pleiteadas-por-cons%C3%B3rcios-p%C3%BAblicos&catid=1203&Itemid=274#pvl-if-13-01
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crédito;
3)

Em cada PVL relativo a uma mesma operação de crédito, também deve ser informado Nota Explicativa com identificação precisa do consórcio interessado e valor total da operação de crédito pleiteada
pelo consórcio;

4)

Posteriormente será feita a análise documental, etapa que pode ser requerida nova leva de documentos ou envio voluntário de documentos adicionais por parte dos consorciados;

5)

Após a contratação do crédito, cujos requisitos (limites e condições) devem ser atendidos, individualmente, por todos os entes consorciados.

6)

A operação de crédito somente poderá ser contratada pelo consórcio público após análise e emissão
de parecer do responsável pela análise (Ministério da Economia ou instituição financeira credora, no
caso de PVL-IF) para TODOS os PVLs dos entes consorciados participantes, de maneira que todos os
entes cumpram os limites e condições relativos à contratação da operação de crédito em questão.

7)

Para a contratação da operação pelo consórcio público, todos os entes devem cumprir os limites e
condições para contratação de operação de crédito e, concomitantemente, também devem estar
com o prazo de validade de tais verificações vigentes.

8)

Caso seja uma operação de crédito interna, caberá à instituição financeira iniciar o preenchimento de
cada PVL, conforme já ocorre com qualquer PVL de operação interna;

9)

No caso de operações cujo valor da operação de crédito analisada for igual ou inferior a R$ 5.000.000,00
(cinco milhões de reais) e quando a relação entre o valor da Dívida Consolidada (DC) e a Receita Corrente Líquida (RCL) do ente federado não for superior a 1,00, compete às instituições financeiras credoras a verificação das etapas de análise de crédito dos consorciados.

Em resumo, de acordo as orientações da Secretaria do Tesouro Nacional (2019):

Tabela 9 – Orientações da Secretaria do Tesouro Nacional

Tipo de
operação

Valor total da operação de
crédito (soma de todas as
quotas-parte ou quotas de
investimento)

Escolher a
Finalidade

Cadastrar

Valor para cada PVL

Quem
analisa os
PVLs

Interna sem
garantia

Menor ou igual a R$ 5 milhões

Consórcio
Público (PVL-IF)

Um PVL para
cada ente

Quota-parte ou quota de
investimento do ente

Instituição
Financeira*

Interna sem
garantia

Maior que R$ 5 milhões

Consórcio
Público

Um PVL para
cada ente

Quota-parte ou quota de
investimento do ente

STN

Externa, ou
interna com
garantia

Qualquer valor

Consórcio
Público

Um PVL para
cada ente

Quota-parte ou quota de
investimento do ente

STN

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional61.

Com relação à a obtenção de garantias da União em operações de crédito para consórcios, todos os participantes
da operação devem observar e cumprir todos os requisitos legais exigidos para obtenção de garantia da União, em
especial, a LRF, a RSF nº 48/2007 e a Portaria MF nº 501/2017. Resumidamente, conforme detalhado por dois especialistas entrevistados, a única garantia factível que, em tese , pode ser usada para os consórcios é a representação
do município em sua cota do Fundo de Participação dos Municípios.
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Idem. Acessado no dia 03/03/2020.
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Neste caso, deixam de utilizar ativos municipais, restringindo as garantias à essas transferências. É de se avaliar, neste particular, o impacto da decisão do Supremo Tribunal Federal que, no contexto específico de parcerias
público-privadas, em decisão publicada em fevereiro de 2019, levantou dúvidas sobre a constitucionalidade da
vinculação de receitas provenientes dos repasses do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) como garantia
contratual, em mecanismo que em geral utiliza conta de movimentação restrita administrada por instituição financeira contratada especificamente para esse fim. Essa decisão poderia gerar insegurança quanto à utilização desse
mecanismo.

4.3.4 – Através de parcerias público-privadas
No caso de serviços públicos de infraestrutura, o financiamento pode ser realizado através de parceria com o setor
privado, nas modalidades de concessão disponíveis no Direito Administrativo brasileiro (Comum, Administrativa e
Patrocinada) ou mesmo através de outros contratos administrativos de menor prazo, ou de uma locação de ativos,
por exemplo. Em todos estes casos, o consórcio público pode utilizar a capacidade de financiamento disponível no
setor privado para obter recursos para a implementação e a operação de serviços públicos. O setor privado poderá,
sob estes arranjos, contribuir com estruturas de project finance, com maior utilização de endividamento junto a
terceiros, para o levantamento dos fundos necessários para a realização das despesas de capital, operação e manutenção dos serviços. Resta, porém, o desafio da capacidade de contratação de parcerias pelas pessoas jurídicas
dos consórcios.
Assim, os desafios para financiamento de serviços públicos através da contratação dos mesmos por consórcios de
municípios incluem tanto a estabilidade do arranjo consorcial para atuar como contratante na relação de parceria
como a capacidade de oferta de garantias para a execução do empreendimento, particularmente quando a remuneração é provida pelo parceiro público diretamente (principalmente nas modalidades de concessão administrativa e patrocinada), quando este aspecto é mais crítico relativamente aos contratos de concessão comum onde a
remuneração deriva da cobrança aos próprios usuários dos serviços contratados. A utilização de vinculações de
recursos de FDE e FPM pode estar limitada tanto pela questão fiscal quanto pelas próprias limitações jurídicas surgidas a partir da ADIN no STF. Da mesma forma, há limitações de uso de estruturas puras de project finance devido
à dificuldade na utilização de recebíveis do projeto como garantia da operação.

4.4 – Consórcios públicos de direito público vis à vis de direito privado
Nos termos do art. 6º da Lei federal nº 11.107/2005, os consórcios públicos podem ser constituídos como pessoas jurídicas de natureza pública ou privada, conforme estabelecido no Protocolo de Intenções que dá norte ao
consórcio.
A dualidade de regimes na Lei dos Consórcios Públicos tem sofrido fortes críticas por parte da doutrina especializada62. Destaca-se a posição de Medauar e Oliveira, para quem “coerente seria enquadrar todos os consórcios na
categoria das pessoas jurídicas de direito público”. Justificam tal assertiva diante do argumento de que a Lei dos
Consórcios Públicos não aceita a incidência só do direito privado nos consórcios públicos de direito privado, diante da obrigatoriedade de cumprimento de inúmeras normas de direito público”63.
Para Probst64, o equívoco do legislador não está em criar a figura do consórcio de direito privado, mas, sim, na
inexistência de um regime jurídico próprio a este, isto é, regras distintas para a formação e operacionalização das

62

Nesse sentido, pelo desacerto do legislador em prever a criação de consórcio de direito privado: Di Pietro, 2014, p. 551;
Carvalho Filho, 2013. p. 39; e Borges, 2006, p. 7. Bandeira de Mello (2013, p. 680) vai além, ao considerar que o consórcio
de direito privado é “autêntica aberração”.

63

Medauar; Oliveira, 2006. p. 76.

64

Probst, 2018, p. 181 e ss.
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diferentes modalidades de consórcios (de direito público e de direito privado). Essa dualidade de regimes (público
e privado) inexiste na Lei federal nº 11.107/2005, pois o legislador, apesar da previsão contida no artigo 6º da lei,
acabou por unificar as regras de formação, funcionamento, controle e prestação de contas dos consórcios, sob o
manto do regime publicista. Desta forma, têm-se como válidas as críticas da doutrina com relação ao regramento
dos consórcios de direito privado no referido Diploma legal.
Entretanto, o foco da crítica parece equivocado, pois o problema central está na ausência de um regime jurídico
adequado aos consórcios públicos de direito privado, esta sim uma infelicidade no atual texto da Lei dos Consórcios Públicos. Isto é, o erro do legislador não fora em prever a existência de consórcios de direito privado, mas de
não lhe dar tratamento jurídico distinto daquele ofertado ao consórcio de direito público.
Nesse sentido, entende-se que é primordial estabelecer a cooperação entre os entes da Federação sob dois regimes distintos (público e privado), cada qual afeto às atividades a serem atribuídas ao consórcio público. Assim
como se mostra importante para o Direito Administrativo a dicotomia entre as autarquias (regime público) e as
fundações públicas65, empresas públicas e sociedades de economia mista (regime privado), da mesma forma mostra-se fundamental compreender-se a possibilidade de criação de nova pessoa jurídica pelo agrupamento (cooperação) de entes da Federação, ora sob o regime de direito público, ora sob o regime de direito privado.
Tal dicotomia apresenta-se de fundamental relevância diante da possibilidade de os consórcios exercerem atividades de diversas naturezas e que comportem diferentes regimes jurídicos (v.g., a prestação de serviços públicos
poderia dar-se por pessoa jurídica de direito privado, a exemplo das empresas públicas e sociedades de economia
mista).
É natural que grande parcela das competências dos entes federativos seja exercida sob regime de direito público
pelos próprios órgãos da Administração Pública direta, ou por intermédio de pessoa jurídica de direito público
criada para este fim, a exemplo das autarquias. Excepcionalmente, alguns serviços públicos podem ser prestados
por terceiros, sob regime de direito privado, a exemplo do que ocorre com os serviços de abastecimento de água
em muitos municípios brasileiros66. Entretanto, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal67, as atividades de regulação e fiscalização não poderiam ser delegadas para pessoa jurídica de direito privado, mesmo
que pertencente à administração pública indireta, visto tratar-se de atividades-fim do Estado, ou seja, adstritos ao
regime de direito público.
Sendo assim, as atividades administrativas inerentes à limitação administrativa da liberdade e propriedade (poder
de polícia administrativa) somente poderiam ser transferidas aos consórcios públicos de direito público, de natureza autárquica (associação pública) e regidas integralmente pelo regime publicista. Conforme tem prevalecido
na doutrina majoritária68, poderiam as pessoas jurídicas de direito privado, a exemplo dos consórcios públicos
de direito privado, desempenhar tão somente funções acessórias ou conexas aos atos de polícia administrativa,
desde que não inseridas na competência de normatizar, sancionar ou impor limites a liberdades e direitos perante
terceiros. Apenas os consórcios públicos de direito público poderiam exercitar atribuições públicas69. Conforme
65

Partilha-se da concepção de que as fundações públicas devem estar adstritas tão somente ao regime de Direito Privado,
pois as fundações públicas de direito público são, na sua essência, verdadeiras autarquias.

66

É o caso do município de Campinas/SP, onde a prestação dos serviços dá-se pela Sociedade de Abastecimento de Água
e Saneamento S/A (SANASA- CAMPINAS).

67

Vide: ADI nº 1.717, rel. Min. Sydney Sanches, julgado em 7/11/2002; e Medida Cautelar na ADI n. 2.310, rel. Min. Marco
Aurélio, julgado em 19/12/2000. O tema em torno da delegação de atividade-fim do Estado às entidades privadas voltará a ser analisado no âmbito do RE n. 633.782, rel. Min Luiz Fux, em sede de repercussão geral (Tema 532). Para maiores esclarecimentos sobre a matéria, vide observações inseridas no Capítulo 5, quando da análise da instituição de taxa
em favor dos consórcios públicos que desempenham funções de polícia administrativa.

68

Nesse sentido: Bandeira de Mello, 2010, 296; Dallari, 2006, p. 12; Marrara, 2014, p. 578; Justen Filho, 2013, p. 603.

69

Pertinente a lição de Bandeira de Mello (2013, p. 164/165): “Exatamente por serem pessoas de Direito Público é que as
autarquias podem ser titulares de interesses públicos, ao contrário de empresas públicas e sociedades de economia
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Guimarães, os consórcios públicos de direito público podem exercer competências próprias das pessoas políticas
que as formam70.
Dentro desse escopo, resta frustrada ao consórcio público de direito privado parcela das atribuições previstas no
âmbito do art. 241 da Constituição Federal e da Lei federal nº 11.107/2005, justamente porque inerentes às atividades de polícia administrativa (ao menos em seu escopo finalístico, restando preservada a legitimidade para a
execução dos atos acessórios e conexos). Também são incompatíveis com os consórcios de direito privado o exercício de atividades econômicas que objetivam o lucro71. Isto porque os consórcios de direito privado, nos termos
do art. 15 da Lei nº 11.107/200572, devem ser compreendidos como associações civis, cuja essência é o exercício de
atividades sem fins econômicos (lucrativos). Esse é o entendimento prevalecente na doutrina pátria73.
Divergem dessa posição Bandeira de Mello74, para quem os consórcios de direito privado devem ser compreendidos como empresas públicas; e Diógenes Gasparini75, que admite a constituição dessa modalidade de consórcio
como fundação de direito privado. Probst (2018), por sua vez, diverge dos eminentes juristas diante da redação
dada ao artigo 15 da Lei nº 11.107/2005, que expressamente atrela os consórcios de direito privado ao regime previsto para as associações civis no Código Civil.
Em resumo, os consórcios de direito privado acabam por possuir um leque de atuação muito restrito, limitado
às atividades administrativas sem fins econômicos (de obtenção de lucro) e que não exigem a adoção do regime
publicista. Essa situação tende a desestimular a formação de consórcios de direito privado por parte dos gestores
públicos, justamente diante da sua atuação limitada e da previsão constante no Decreto federal nº 6.017/2007, no
sentido de que a União somente celebrará convênio com consórcio público constituído sob a forma de associação
pública76. Ademais, a falta de clareza do texto normativo e a divergência doutrinária certamente prejudicam a compreensão a respeito dos limites de atuação dos consórcios de direito privado, o que reforça a conclusão anterior77.
mista, as quais, sendo pessoas de Direito Privado, podem apenas receber qualificação para o exercício de atividades
públicas; não, porém, para titularizar as atividades públicas”.
70

É o pensamento de Guimarães (2012, p. 165): “Alias, é indubitável que, assim como se passa com as autarquias, quando
formatados com personalidade jurídica de direito público, os consórcios públicos são aptos a receber competências
próprias das pessoas políticas, pondo-se na condição de exercitar ou de compartilhar funções e atribuições de poder
concedente de serviços públicos (sempre se pressupondo reserva da titularidade do serviço público às pessoas politicas
sujeitos dos consórcios públicos). Os consórcios públicos podem ser uma relevante alternativa na configuração de concessões (e PPPs), envolvendo a convergência de interesses de municípios brasileiros. Configuram-se um instrumento de
conjugação de esforços para viabilizar o uso do modelo concessionário por municípios individualmente destituídos de
condições adequadas de fiscalização e controle tutelar sobre a execução da concessão de serviços públicos”.

71

Válidas as lições de Ramos (2013. p. 214), ao abordar a diferença entre as sociedades e associações: “São justamente a
finalidade econômica e o intuito lucrativo as características que diferenciam as sociedades das associações. Com efeito,
ambas são pessoas jurídicas de direito privado decorrentes da união de pessoas, mas o traço diferencial entre elas é
o fato de que a sociedade exerce atividade econômica e visa à partilha de lucros entre seus sócios (art. 981 do Código
Civil), enquanto a associação não possui fins econômicos e, consequentemente, não distribui lucros entre seus associados (art. 53 do Código Civil).”.

72

Art. 15. No que não contrariar esta Lei, a organização e funcionamento dos consórcios públicos serão disciplinados pela
legislação que rege as associações civis.

73

Nesse sentido: Carvalho Filho, 2013. p. 39; Justen Filho, 2013. p. 316; Silva, 2005, p. 1.030; Di Pietro, 2014. p. 551;
Medauar; Oliveira, 2006. p. 75-76; Borelli, 2010, p. 167; Negrini, 2009, p. 120; Alves, 2006, p. 46; e Borges, 2012, p. 8.
Para Ribeiro (2007, p. 22), os consórcios públicos de direito privado podem adotar o formato de associação ou de uma
fundação.

74

Bandeira de Mello, 2013. p. 681.

75

Gasparini, 2007, p. 346-347.

76

Decreto federal nº 6.017/2007, Art. 39. A partir de 1º de janeiro de 2008 a União somente celebrará convênios com consórcios públicos constituídos sob a forma de associação pública ou que para essa forma tenham se convertido.

77

É o que ocorre com a criação do Consórcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife (CTM), criado em 2008 e
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Apesar dessa atuação limitada dos consórcios públicos de direito privado, os mesmos podem exercer outras atividades administrativas de grande relevância ao Poder Público, a maioria delas de natureza burocrática ou compreendidas como atividade-meio. Pode-se exemplificar a constituição de consórcios de direito privado para o
planejamento e desenvolvimento regional78, a criação de escola de Governo79, compras compartilhadas80, o desenvolvimento de sistemas de tecnologia da informação voltado aos próprios entes consorciados81, entre tantas outras funcionalidades82.
Todas as demais regras relacionadas à constituição e operacionalização dos consórcios públicos encontram regramento jurídico único; idêntico para as duas modalidades previstas na legislação, de direito público e de direito
privado. A celebração do protocolo de intenções, a formalização dos contratos de programa e rateio, o procedimento de alteração do protocolo de intenções e do contrato de consórcio público, a necessidade de realização de
licitação pública e de concurso público para admissão de pessoal, o dever e a forma de prestação de contas, enfim,
todas as demais regras previstas na Lei nº 11.107/2005 (e no Decreto federal nº 6.017/2007) guardam similaridade
absoluta para as duas modalidades de consórcio público, o que acaba por retirar o sentido da própria existência do
consórcio de direito privado nos atuais moldes da lei, diante da quase absoluta identidade dos regimes jurídicos
impostos.

4.5 – Regime jurídico de contratação pelo consórcio público
Os consórcios públicos deverão, como regra, contratar bens, serviços e obras através de prévio processo licitatório,
nos termos da legislação nacional de regência (em especial, as Leis nº 8.666/93 e nº 10.520/02). Tal regra aplica-se
formado pelo estado de Pernambuco e pelos municípios de Recife e Olinda. Tal consórcio foi constituído com a natureza
de direito privado e sob o regime de empresa pública, conforme se extrai da Lei estadual nº 12.235/2007 que aprovou
o protocolo de intenções no âmbito do estado de Pernambuco, assim redigido: “Art. 1º Fica ratificado o Protocolo de
Intenções constante do Anexo Único desta Lei, celebrado entre o Estado de Pernambuco e os Municípios do Recife e de
Olinda, para promover a gestão associada plena do Sistema de Transporte Público Coletivo de Passageiros da Região
Metropolitana do Recife – STPP/RMR, através do consórcio público, nos termos do artigo 241 da Constituição Federal
e da Lei Federal n° 11.107, de 06 de abril de 2005. § 1° Fica autorizada a criação do Consórcio de Transportes da Região
Metropolitana do Recife – CTM, sob a forma de Empresa Pública, nos termos previstos no Protocolo de Intenções mencionado no caput do presente artigo, pessoa jurídica de direito privado, multifederativa, com autonomia administrativa
e financeira”. Pela dinâmica estabelecida por este consórcio de direito privado, sua natureza é de empresa pública, em
ofensa direta, no nosso sentir, ao artigo 15 da Lei federal nº 11.107/2005. (Disponível em: <http://www.granderecife.
pe.gov.br/web/grande-recife/informacoes-legais>. Acesso em: 22 mar 2018)
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Previsão constante no artigo 3º, XII, do Decreto nº 6.017/2007.
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Previsão constante no artigo 3º, V, do Decreto nº 6.017/2007.
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A Lei federal nº 11.107/2005 alterou a redação do art. 112 da Lei federal nº 8.666/1993, cujo § 1º passou a ter a seguinte
redação: “Os consórcios públicos poderão realizar licitação da qual, nos termos do edital, decorram contratos administrativos celebrados por órgãos ou entidades dos entes da Federação consorciados.”

81

É o caso do Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal (CIGA), composto por 308 municípios e responsável
pela criação e gestão do Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC (Disponível em: <http://ciga.sc.gov.br/index.php/municipios>. Acessado em 22 mar 2018).
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Tal situação é bem pontuada por Marçal Justen Filho (2013, p. 316): “Mas a criação de pessoas de direito privado, sem
fins econômicos, tendo por sócios os entes da Federação, é diversa e bastante interessante. Assim se passa porque o
ente criado se assemelhará às figuras geradas no âmbito dos particulares. Trata-se das chamadas sociedades civis sem
fins lucrativos ou associações privadas, que são produto de uma longa tradição privatista. Com os consórcios públicos
sobregime privado passa-se a admitir a instauração de associações formadas por entes federativos.”. Conclui o autor:
“Anote-se que a finalidade do consórcio público com personalidade jurídica de direito privado é, também, o estabelecimento de relações de cooperação federativa. Isso induz à existência de certos temas de interesse comum a diversos
entes da federação, que não envolvem (a) a titularidade de competências inerentes à soberania, que se traduzem necessariamente na titularidade de personalidade jurídica de direito público, nem (b) a existência de interesses econômicos,
que conduziriam à constituição de uma sociedade empresária”.
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tanto aos consórcios públicos de direito público quanto de direito privado.
A Lei federal nº 11.107/2005 também inclui no âmbito da Lei federal nº 8.666/1993 privilégio aos consórcios públicos, aplicando-se o dobro dos valores de definição de cada modalidade licitatória quando o consórcio for formado
por até 3 entes da Federação, e o triplo, quando formado por maior número. Da mesma forma, consta da Lei nº
8.666/1993 previsão de que os percentuais de dispensa de licitação definidos no art. 24 serão 20% para compras,
obras e serviços contratados por consórcios públicos.
Situação muito usual é a utilização dos consórcios públicos para o uso de compras compartilhadas, especialmente
na área da saúde, permitindo que os entes da Federação possam contratar conjuntamente suas demandas através
de consórcio público, gerando ganho de escala (melhor preço), centralização dos processos de compras e maior
especialização do Poder Público no processo de contratualização.
São inúmeros os exemplos exitosos existentes do país, inclusive em tempos de situação de emergência e de estado
de calamidade pública, quando os consórcios públicos podem contratualizar bens, serviços e obras com maior
agilidade e poder de compra frente às demandas impostas, como ocorre no âmbito da pandemia do COVID-19.

4.6 – Regime jurídico de pessoal
Originalmente, o art. 6º, § 2º da Lei federal nº 11.107/2005 prescrevia que, no caso de se revestir de personalidade
jurídica de direito privado, o consórcio público observará as normas de direito público no que diz respeito à admissão de pessoal, e será regido pela Consolidação das Leis do Trabalho.
No ano de 2019 foi introduzida alteração no texto da Lei federal nº 11.107/2005, passando o § 2º do art. 6º a dispor
da seguinte forma:
Art. 6º O consórcio público adquirirá personalidade jurídica:
§ 2º O consórcio público, com personalidade jurídica de direito público
ou privado, observará as normas de direito público no que concerne à
realização de licitação, à celebração de contratos, à prestação de contas e à admissão de pessoal, que será regido pela Consolidação das Leis
do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943. (Redação dada pela Lei nº 13.822, de 2019)
Portanto, o novo texto da Lei federal nº 11.107/2005 é claro ao determinar que a admissão de pessoal no âmbito
dos consórcios públicos será regido pela CLT, mesmo quando tratar-se de consórcio público de direito público.
Trata-se de infeliz alteração legislativa. Bem da verdade, a redação originária já causava muitas dúvidas na doutrina, especialmente diante da dúvida em relação ao regime jurídico possível de ser instituído no âmbito dos consórcios públicos de direito público. Eram três as posições encontradas na doutrina.
A primeira delas, no sentido da obrigatoriedade da adoção do regime celetista para os consórcios de direito público. A justificativa baseia-se no art. 4º, IX da Lei nº 11.107/200583, que alude à existência de empregados públicos no
âmbito dos consórcios, terminologia tipicamente utilizada para o regime celetista84.
A segunda posição caminha pela obrigatoriedade da adoção do regime estatutário para reger o pessoal nos consórcios de direito público. Para os defensores dessa tese, somente o regime estatutário é compatível com a natureza
autárquica e a previsão constante no § 2º do art. 6º da Lei dos Consórcios Públicos revelaria que o regime celetista
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Art. 4º São cláusulas necessárias do protocolo de intenções as que estabeleçam: IX – o número, as formas de provimento
e a remuneração dos empregados públicos, bem como os casos de contratação por tempo determinado para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público;

84

Nesse sentido: Carvalho Filho, 2013, p. 80-81; e Ribeiro, 2007, p. 30.
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ficaria adstrito ao âmbito dos consórcios de direito privado85.
Por fim, uma terceira corrente doutrinária inclina-se no sentido de ser facultativa a adoção do regime celetista para
os consórcios de direito público, de modo que poderiam ser constituídos sob o manto do regime estatutário ou
celetista, conforme previsão no protocolo de intenções86.
Como acima dito, atualmente o texto da Lei federal nº 11.107/2005 deixou clara a situação, ao menos em relação
à correta interpretação da lei.
Ocorre que, como bem pontuou Probst87 em estudo do tema, ao limitar-se a adoção do regime celetista a ambas
as modalidades de consórcio público estar-se-á limitando o exercício de atividades que não envolvam o núcleo
central das funções de Estado, ou seja, toda e qualquer atividade inerente ao regime publicista, incompatível com
o regime celetista. Dito de maneira direta, mantida a unicidade do regime celetista para ambas as modalidades
de consórcios, restaria vedado aos mesmos o exercício das funções de regulação e fiscalização dos serviços públicos88, esvaziando grande parte das funções envoltas no âmbito do art. 241 da Constituição Federal. Aliás, o art. 8º
da Lei federal nº 11.445/200789 dá guarida à posição defendida, pois expressamente autoriza os consórcios públicos a desempenharem as atividades de regulação e fiscalização dos serviços de saneamento básico.
Ademais, outros pontos precisariam ser melhor esclarecidos em relação no texto da lei, a exemplo da observância
do teto remuneratório (art. 37, XI, da CF/88), efetivação da revisão geral anual (art. 37, X, da CF/88), entre outros
pontos que preocupam os gestores públicos e dificultam a operacionalidade dos consórcios públicos.

4.7 – Amplo espectro de atuação dos consórcios públicos
O principal escopo de atuação dos consórcios públicos é a gestão associada de serviços públicos, definida pelo art.
2º, IX, do Decreto federal nº 6.107/2007 como “exercício das atividades de planejamento, regulação ou fiscalização
de serviços públicos por meio de consórcio público ou de convênio de cooperação entre entes federados, acompanhadas ou não da prestação de serviços públicos ou da transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e
bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos”90.
Entretanto, a gestão associada de serviços públicos é somente uma das possibilidades de atuação dos consórcios
públicos, provavelmente a mais relevante no contexto constitucional, mas não a única. Por mais que o conceito de
gestão associada de serviços públicos seja aberto, abrangendo atividades de planejamento, prestação, regulação
e fiscalização de serviços públicos (stricto sensu), ainda assim inúmeras outras atividades podem ser objeto de
consorciamento, como exemplificado pelo art. 3º do Decreto federal nº 6.017/2007 (trata-se de numerus apertus).
Assim, os consórcios públicos podem exercer quaisquer atividades de interesse comum, desde que (i) adstrito às
competências constitucionais dos seus entes consorciados e (ii) não se trate de atividade indelegável pelo Estado, tal como ocorre com as atividades judiciária ou legislativa. É o que consta do art. 1º da Lei dos Consórcios
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Nesse sentido: Gasparini, 2007, p. 357-358; e Harger; 2007, p. 113.
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Nesse sentido: Medauar; Oliveira, 2006, p. 57; e Alves, 2006, p. 124.
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Probst, 2018, p. 195 e ss.

88

Vide decisão do Supremo Tribunal Federal na Medida Cautelar na ADI nº 2.310, rel. Min. Marco Aurélio, julgado em
19/12/2000, que suspendeu os efeitos do artigo 1º da Lei nº 9.986/2000. Este dispositivo tratava da possibilidade da
adoção de empregos públicos (regime celetista) nas agências reguladoras criadas pela União.
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Art. 8º Os titulares dos serviços públicos de saneamento básico poderão delegar a organização, a regulação, a fiscalização e a prestação desses serviços, nos termos do art. 241 da Constituição Federal e da Lei nº 11.107, de 6 de abril de
2005.

90

Sobre o conceito de gestão associada de serviços públicos e a falta de tecnicidade da legislação nacional, vide: Probst,
2018, p. 150 e ss..
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Públicos91. Algumas atividades, por restringirem direitos e liberdades de terceiros (atividades de regulação e fiscalização), somente poderão estar inseridas em consórcios de direito público (associações públicas), diante da
natureza dessas atividades.
Sob esse prisma, há uma variedade gigantesca de objetivos a serem inseridos na formatação dos consórcios públicos, ou seja, essa modalidade de cooperação federativa é apta a instrumentalizar inúmeras atividades, funções
ou interesses do poder público, em seus diferentes níveis federativos, permitindo a otimização de estruturas e
recursos públicos na consecução de determinado objetivo92.
Deverá o protocolo de intenções especificar com clareza os objetivos e as competências do consórcio público, isto é,
quais as atribuições que os entes consorciados estão delegando a este. Evidentemente, o consórcio público somente
pode exercer competências prevista no protocolo de intenções, e, ainda assim, cujos seus entes consorciados detenham legitimidade para seu exercício. Em suma, tão só pode delegar competência (função pública) quem a possuir por
força de lei ou da Constituição. Ademais, o consórcio público nasce do processo plural de descentralização, promovido por dois ou mais entes da Federação de forma conjugada, não detendo competências originárias93.
O art. 3º do Decreto federal nº 6.017/2007 apresenta rol não exaustivo de objetivos compatíveis com os consórcios
públicos, que deverão estar devidamente discriminados no protocolo de intenções de criação do consórcio:
I - a gestão associada de serviços públicos;
II - a prestação de serviços, inclusive de assistência técnica, a execução
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 informática, 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 proteção do
meio-ambiente;
VII - o exercício de funções no sistema de gerenciamento de recursos
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 recursos arrecadados em um
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Art. 1º Esta Lei dispõe sobre normas gerais para a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios contratarem consórcios públicos para a realização de objetivos de interesse comum e dá outras providências.
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O escopo ampliado de atuação dos consórcios públicos pode ser exemplificado através Autoridade Pública Olímpica,
nome dado ao consórcio público criado pela União, pelo estado do Rio de Janeiro e pelo município do Rio de Janeiro
tendo como objetivo a preparação e realização dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016.

93

Nesse mesmo sentido, Trevas (2013, p. 20): “o Consórcio Público não possui competências originárias. Exerce aquelas
delegadas pelos entes federados associados, a partir de uma lógica inovadora. Os municípios, os estados e a União
quando se consorciam, delegando competências, não as renunciam. Participando do Conselho de Administração e da
Assembleia Geral do consórcio, eles a supervisionam”.
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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, sócio-econômico
local e regional; e
XIII - o exercício de competências pertencentes aos entes da Federação
nos termos de autorização ou delegação.
Todas as situações acima arroladas demonstram o caráter meramente exemplificativo constante do Decreto federal nº 6.017/2007, pois são variadas as atribuições que podem ser objeto de consorciamento. Por esse motivo, a
previsão aberta do inciso XIII do art. 3º do mencionado Decreto, ao prever no âmbito dos consórcios “o exercício
de competências pertencentes aos entes da Federação nos termos de autorização ou delegação”. Mais genérico e
abrangente, impossível, a comprovar o caráter aberto desse instrumento de cooperação federativa.
Os treze incisos inseridos no corpo do art. 3º do Decreto federal nº 6.017/2007 demonstram o quão amplo é o
escopo de atuação dessa modalidade de cooperação federativa94. Se de um lado o referido texto é prolixo, com
incisos que se confundem na sua abrangência, de outro o art. 3º do Decreto regulamentador permite compreender
o caráter aberto dos consórcios públicos, cujos objetivos de atuação são os mais variados para consecução das
funções administrativas95. Ademais, o art. 241 da Constituição Federal, que prevê a criação dos consórcios públicos
pelos entes da Federação, deve ser lido em conjunto com o art. 18 do mesmo Diploma constitucional, que referenda a autonomia dos municípios, dos estados, do Distrito Federal e da União.
Da mesma forma, a legislação nacional setorial também autoriza de forma expressa a constituição de consórcios
públicos, tanto para a prestação de serviços públicos propriamente ditos, como para o planejamento, regulação e
fiscalização dos mesmos.
É o que se dá no âmbito da Lei federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que autoriza a delegação das atividades
de organização, regulação, fiscalização e prestação dos serviços de saneamento básico através dos consórcios
públicos e dos convênios de cooperação (art. 8º). E tal previsão tem-se materializado na administração pública,
com a criação de consórcios públicos para atuação em diferentes atividades do saneamento básico, inclusive na
regulação e fiscalização desses serviços públicos96.
Da mesma forma ocorre no âmbito da Lei federal nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que estabelece a Política
Nacional de Resíduos Sólidos e define os consórcios públicos como instrumento para sua efetivação (art. 8º, XIX),
inclusive priorizando a alocação de recursos públicos por parte da União para as soluções consorciadas (art. 45).
Aliás, a formação de consórcios públicos para o gerenciamento dos resíduos sólidos é medida da maior relevância,
sobretudo no que concerne à disposição final do rejeito, posto ser inviável que cada município disponha de aterro
sanitário ou de equipamentos aptos a tal finalidade. Por óbvio, a solução consorciada municipal mostra-se salutar
para o manejo dos resíduos sólidos, seja pelo vultoso investimento necessário, seja pelas restrições ambientais e

94

Posição contrária é defendida por Harger (2007, p. 100-102), que vê a necessidade de interpretar-se com cautela o art. 3º
do Decreto federal nº 6.017/2007, pois “Somente pode o consórcio adquirir bens, realizar obras ou exercer atividades de
polícia administrativa quando estas atividades forem instrumentais à prestação dos serviços”.
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Nesse sentido: Gomes, 2005, p. 1353-1362; e Rigolin, 2008, p. 54.
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São exemplos os seguintes consórcios públicos de direito público: a Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento
(ARIS), composta por 180 municípios de Santa Catarina; a Agência Intermunicipal de Regulação do Médio Vale do Itajaí
(AGIR), composta por 14 municípios catarinenses; e a Agência Reguladora ARES PCJ, composta por 55 municípios do
estado de São Paulo.
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sanitárias que obriga o afastamento dos aterros sanitários dos centros urbanos97.
O mesmo ocorre com a Lei complementar federal nº 140, de 8 de dezembro de 2011, que define o exercício da competência comum dos entes da Federação relativa à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio
ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora.
No caso, a legislação também reconhece expressamente os consórcios públicos como instrumento de cooperação
institucional (art. 4º, I), bem como possibilita a delegação de competências para os mesmos, desde que devidamente habilitados e tecnicamente aptos ao exercício das atividades delegadas98.
Da mesma forma, consta da Política Nacional de Mobilidade Urbana, introduzida pela Lei federal nº 12.587, de 3
de janeiro de 2012, a previsão de delegação aos consórcios públicos das competências de organização e prestação
dos serviços de transporte público coletivo, conforme arts. 16, § 2º e 17, par. único. No caso, já existem experiências
de formação de consórcios públicos entre municípios para a prestação de serviços públicos de transporte coletivo
de passageiros99, bem como sua regulação e fiscalização100.
Outras atividades também têm despertado o interesse dos entes políticos para a formação de consórcios públicos,
como ocorre com as atribuições de inspeção animal e vegetal, situação já reconhecida pelo Decreto federal nº 5.741,
de 30 de março de 2006, que dispõe sobre o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (SUASA)101.
Pelo exposto, não restam dúvidas da versatilidade dos consórcios públicos como mecanismos de implementação
de políticas públicas de cooperação federativa, tendo como objetivo central a satisfação de interesses comuns.
Por vezes, o consórcio público terá por competência o exercício de atividades-fim; por outras, o mero exercício
de atividades-meio, necessárias para a atuação do Estado perante os administrados. Certamente há vasto campo
ainda inexplorado pelos entes da Federação para o entrelaçamento federativo, na busca de otimizar estruturas e
recursos públicos e superar as limitações técnicas e financeiras, especialmente dos pequenos municípios.

5 – Análise de resultados: matriz de amarração
Esta seção apresenta uma análise de resultados da pesquisa qualitativa, relacionando a literatura levantada na
revisão bibliográfica com os tipos de federalismo e os conceitos relevantes.
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Destaca-se a experiência vivenciada no estado do Ceará na formação de consórcios públicos intermunicipais voltados
para a destinação final dos resíduos sólidos urbanos. Dos 30 consórcios públicos inicialmente concebidos pelo planejamento capitaneado pelo Governo do Estado, foram efetivamente formalizados 26 consórcios para aterros, de modo que
dos 184 municípios existentes no estado, 168 encontram-se consorciados (143 por iniciativa do estado e 25 por iniciativa
dos municípios), 6 não se associaram em consórcio por existir acordos bilaterais na região metropolitana de Fortaleza, 4
decidiram não aderir ao modelo de consórcio e 6 não puderam se consorciar. Disponível em: http://www.cidades.ce.gov.
br/consorcios-publicos-de-residuos/. Acesso em 10 maio 2018.
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É o caso do Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí (CIMVI), composto por 14 municípios de Santa Catarina e
responsável, dentre outras funções, pelo licenciamento ambiental de competência municipal e pela gestão de aterro
sanitário localizado em Timbó. Disponível em:< http://cimvi.sc.gov.br/>. Acessado em: 28 mar 2018.

99

É o caso do consórcio público denominado de Grande Recife Consórcio de Transporte, criado formalmente em 2008. Foi
a primeira experiência de consórcio público no setor de transporte de passageiros em todo o país. Disponível em: http://
www.granderecife.pe.gov.br/sitegrctm/institucional/quem-somos/. Acesso em 15 maio 2018.

100 Como exemplo pioneiro no país, cita-se a Agência Intermunicipal de Regulação do Médio Vale do Itajaí (AGIR), com sede
em Blumenau/SC, consórcio público que desde o ano de 2017 tem exercido as atribuições de regulação e fiscalização
dos serviços de transporte coletivo de passageiros intramunicipal.
101 Como exemplos de consórcios públicos nessa área, citam-se o Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Médio Rio
Piracicaba (CONSMEPI), criado em 2014 e composto por municípios de Minas Gerais; e o Consórcio Interestadual e Intermunicipal de Municípios de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul de Segurança Alimentar e Atenção a Sanidade
Agropecuária e Desenvolvimento Local (CONSAD), formado por municípios das regiões do Extremo Oeste de SC, Sudoeste do Paraná e Noroeste do Rio Grande do Sul.
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5.1 – Conceitos relevantes no contexto da análise de conteúdo
Conforme foi abordado, os conceitos de Grin e Abrucio (2016), sobre aspectos impulsionadores dos consórcios,
podem ser elencados resumidamente. Nas palavras de Grin (2019):
Os elementos favorecedores do consorciamento são:
a. Existência de legados institucionais, culturais ou identidade regional que
abarque um conjunto de municípios são catalisadores construídos ao longo
do tempo.
b. Produção da consciência territorial na sociedade pode gerar pressões em
prol do consorciamento e ações de lideranças sociais e políticas, para o que a
existência de maior capital social é decisivo.
c. Constituição de lideranças políticas regionais capazes de, mesmo em contextos adversos, de produzir alianças intermunicipais.
d. Questões que envolvem “tragédias dos comuns” que atingem vários municípios de tal modo que a cooperação se torne necessária para que ninguém
seja prejudicado.
e. Desenho das políticas públicas pode impulsionar os consórcios, sobretudo
se há regras e mecanismos de indução financeira. Esse é o caso dos resíduos
sólidos, pois o governo federal só pode repassar recursos a municípios que
atuarem sob regime de Consórcio.
f. Apoio de entes estadual e federal para incentivar a criação e manutenção de
consórcios.
g. Pactos políticos, ad hoc, entre prefeitos e governadores podem favorecer o
associativismo quando estão em jogo questões que favoreçam, pelo menos
conjunturalmente, a ambos.
h. Existência de marcos legais que tornem mais atrativa e estável a cooperação intermunicipal.
i. Advocacy intergovernamental, como são as associações municipalistas ou
fóruns setoriais que reúnem os órgãos das políticas que decidem se consorciar.
j. Modelo bottom-up de associativismo territorial, com a atuação de setores
não governamentais como agentes do processo.
k. Um cardápio legislativo que incentive mais de uma forma de consorciamento.
l. Estímulos internos ou externos: induções e incentivos financeiros em políticas públicas.
Assim, o autor destaca a importância dos arranjos de consórcios públicos como sendo relevante para ampliar o
alcance das políticas públicas, aumentar o protagonismo da sociedade, reduzir os custos políticos e, de modo mais
importante, criar uma “(...) visão sistêmica e de longo prazo afastada dos ciclos político-eleitorais, amparada em
objetivos estratégicos e resultados planejados e com metas e indicadores definidos que retroalimentem de forma
continuada esse tipo de arranjo” (GRIN, 2019).
Em contraponto, este estudo teve como eixo norteador a avaliação da literatura e casos que mostrassem de modo
mais nítido as disfunções existentes nos consórcios, procurando assim, identificar pontos de entrave no mecanismo de colaboração federativa e sugestões de aperfeiçoamento às normas e mecanismos vigentes.
A complexa relação de temas correlacionados aos consórcios públicos, atores, normas, tradições, relações políticas, instituições entre outros fatores mostraram-se como temas relevantes para abordagem do problema. Nesse
sentido o trabalho elencado por Cruz e Batista (2019) apontou alguns direcionamentos para compreensão das
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disfunções existetes nos consórcios públicos. Problemas como financiamento, ampliação de novos serviços ou melhoria na qualidade dos serviços prestados, conscientização
sobre a importância da cooperação regional, prestação de contas e organização de documentos, parcerias com outras esferas de governo, empresas e organizações da sociedade civil, administração de pessoal, organização administrativa entre outros tópicos foram apontados pelo estudo (CRUZ e BATISTA, 2019).
Deste modo, para o presente trabalho, foi desenvolvida uma matriz de amarração de teorias e conceitos aplicados como forma de interpretar os resultados da análise e triangular o conteúdo coletado. Flick (2004) define o processo de triangulação de pesquisas qualitativas como uma estratégia de validação de material obtido em campo.
No caso, a matriz de amarração buscou realizar um contraponto com relação aos pontos impulsionadores dos consórcios (ABRUCIO E GRIN, 2016; GRIN 2019), identificando
elementos disfuncionais da atual legislação relatados pelos entrevistados junto às práticas federalistas e aos conceitos elencados nas categorias impulsionadoras - isto é, aos
aspectos formais, econômicos, técnicos e políticos elencados como fatores apenas positivos. Desta forma, de modo análogo, seguem categorizados os conceitos extraídos na
etapa de exposição de elementos disfuncionais derivados da análise de conteúdo realizada:

Quadro 7 – Conceitos extraídos da análise de conteúdo

1. Aspectos formais
1.1 Problemas transitórios dos consórcios;
1.2 Problemas administrativos;
1.3 Problemas de adequação específica às regras de direito público;
1.4 Problemas com os mecanismos de transparência na prestação de contas.
2. Aspectos econômicos
2.1 Governança policêntrica;
2.2 Ausência de cooperação entre os atores governamentais;
2.3 Ausência de recursos e fontes de financiamento;
2.4 Ausência de organização das demandas entre os consorciados.
3. Aspectos políticos
3.1 Governança afetada pelo uso político;
3.2 Aspectos patrimonialistas regionais;
3.3 Accountability afetada pelas relações dos tribunais de contas.
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4. Aspectos técnicos
4.1 Autonomia municipal excessiva;
4.2 Gestão pública pouco qualificada;
4.3 Problemas de interlocução com Tribunais de Conta e de transparência.
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5.2 – Apresentação da Matriz de Amarração
Abaixo segue a referida matriz, relacionando as teorias elencadas na revisão bibliográfica pertinente aos tipos de federalismos e aos conceitos desenvolvidos por Grin e Abrucio (2016).

Figura 24 – Matriz de amarração (1/5)

(continua)
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Figura 24 – Matriz de amarração (2/5)

(continua)
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Figura 24 – Matriz de amarração (3/5)

(continua)
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Figura 24 – Matriz de amarração (4/5)

(continua)
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Figura 24 – Matriz de amarração (5/5)

(Fim)
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5.3 – Análise da Matriz de Amarração

ESTUDOS
DE CASO
No caso teoria do federalismo cooperativo, foram elencados argumentos que fragilizam a cooperação entre os
entes consorciados, mostrando-se como uma ruptura da teoria.
No que se refere aos aspectos formais, foi possível extrair uma crítica prática, referente à elementos formais ausentes na lei de consórcios, mas presente no “Estatuto da Metrópole (EM)”. A experiência do caso relata ter havido
um enforcement para regionalização de metas de planejamento (PPA regional) no momento de aplicação do EM,
inclusive com capacitação promovida pela Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), mas que deixa de ser
seguido com o “abandono” da lei em 2018. A EM e lei de consórcios, neste caso, se complementariam.
Para o conceito econômico, há dois fragmentos de entrevistas, com diferentes aplicações. No relato do Entrevistado 8 (E8), a critica está sendo direcionada à lei de consórcios, que mesmo com a norma de 2005, não confere estabilidade jurídica para os serviços que deseja realizar e que, em geral, necessitam de escala para operacionalização
e participação do setor privado. Assim, os planos de longo prazo para consórcios tornam-se muito arriscados,
dado o volume de investimentos necessário, em geral, realizado pelo parceiro privado. No segundo fragmento,
há um problema operacional que inviabiliza aportes realizados mediante transferências voluntárias de Estados
e União diretamente aos consórcios. Atualmente tal problema é resolvido repassando-se primeiramenterecursos
aos municípios, os quais posteriormente realizam a transferência aos consórcio, demandando tempo e possíveis
questionamentos dosTribunais de Contas. O Projeto de Lei 196/2020 já endereça o problema, mas ainda não foipara votação no Congresso.
Para o conceitode aspectos políticos, o fragmento extraído expõe problemas de governança decorrentes do elemento político. No caso, E7 expõe necessidade de profissionalização da gestão do consórcio através de mandatos
para os gestores e metas bem definidas. Tais práticas, na visão do entrevistado, auxiliariam o planejamento do
consórcio, afastando fatores políticos circunstanciais e inibindo saída de consorciados por tais fatores.
Para os aspectos técnicos, a E3 comentou sobre a dificuldade de comunicação observada nos editais e sistemas de
compras públicas para com os interessados nas licitações. Além disso, a entrevistada comentou sobre a iniciativa
do Sebrae de amparo aos municípios para aperfeiçoamento da comunicação, fornecendo cursos para ténicos de
prefeitura, além de novo produto direcionado especificamente para consórcios, fornecendo linhas de financiamento, mas que ainda está em fase de desenvolvimento. E18, por sua vez, contribuiu no sentido de mostrar a resistência dos setores de avaliação de crédito sobre novas possibilidades de concessão, caso vivenciado na prática
pelo entrevistado.
Para a linha de federalismo enganchado, procurou-se mostrar como algumas práticas presentes nos consórcios
acabavam por reforçar o caráter da joint-decision trap.
Para os aspectos formais, o E13 ressalta como o problema da governança é mal-estabelecido na lei, e mesmo
quando existente, muitas vezes é descumprido, deixando um vácuo sobre a forma organizacional. Assim, decisões
tomadas individualmente podem afetar planejamentos anteriores tomados em conjunto, sem quaisquer sanções
para os atores que tomam decisões contrárias à coletividade.
Para E16, o vácuo formal decorre do problema de avaliação de crédito dos entes federativos em conjunto, problema que poderia ser amenizado através do estabelecimento de um processo mais rígido de governança, tal como
o existente em SPEs.
Para os aspectos econômicos, tanto E9 quanto E15 concordam que o problema da integração nas regiões metropolitanas poderia ser resolvido através de dois instrumentos: a resolução final da ADIN 1842 e aprovação da PEC
17/2013, a qual delegaria maiores poderes aos Estados para coordenação e distribuição de recursos em regiões
metropolitanas. Assim, como há impasse sobre o atual regulação em diversas esferas (política, judiciária e administrativa), os entes ficam amarrados à espera da resolução.
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No caso dos aspectos políticos, E5 ressalta um dos principais problemas de governança existentes em decisões de
regiões metropolitanas, ocasionado pela desigualdade de representação. Para o entrevistado, assembleias com
membros representativos dos consorciados, com segmentações setoriais, melhor focalizadas em termos regionais
(somente determinados bairros ou zonas dos municípios) poderiam ser testadas como medida resolutiva.
Para os aspectos técnicos, E2 e E13 relataram a dificuldade de passagem de normas em cada casa legislativa quando há alterações nos consórcios como sendo um problema técnico recorrente e de dificil articulação. E4, por sua
vez, além de ratificar o relato, ressalta que o envolvimento do legislativo se dá preponderantemente na entrada e
saída dos consorciados, mas não em momentos decisivos, como em etapas fiscalizatórias. Sugere assim, um modelo mais participativo, como o vivenciado para políticas públicas da área de saúde.
A linha de federalismo executivo preconiza a liderança do executivo do governo central sobre os demais poderes e
entes federados (quando for o caso). O controponto desta aplicação federalismo com os conceitos elencados por
Abrucio e Grin (2016) ocorre em situações em que a liderança do executivo não implicou em resoluções, ou mesmo, contribuiu para deixar mais complexa a situação dos arranjos federativos.
Nos aspectos formais, E8 relata a solução burocrática gerada pela imposição de prazos irreais e autoritarismo de
planejamento organizacional do Estatuto da Metrópole, cujas diretrizes eram mal regulamentadas. No conceito
econômico, E8 relata que a falta de regulamentação de tópicos ligados a infraestrutura acaba por dificultar o compartilhamento regional de políticas multissetoriais.
Nos aspectos políticos, o E13 relata a dificuldade de aprovação de mudanças nas normas dos consórcios públicos,
principalmente em momentos de transição política, fator que afeta a governança do arranjo federativo. E18, por
sua vez, relatou os esforços do BNDES na concessão de linhas de financiamento para o consórcio do Grande ABC e
que, mesmo com criatividade de soluções, a proposta acabou sendo barrada no âmbito do Executivo Federal, no
caso, na Secretaria do Tesouro Nacional.
E13 também aponta definiciências técnicas existentes nos consórcios públicos, desde sua estruturação no protocolo de intenções. Os problemas que decorrem afetam o planejamento de longo prazo dos projetos liderados pelos consórcios, fato que afasta investimentos e atrasa implementação de projetos de infraestrutura já contratados.
Na linha de federalismo coercivo, a teoria relata excessos de exigências realizadas pelo governo central sobre os
demais entes federados.
Para os aspectos formais, o E6 relata uma contradição em termos de política de transparência com relação aos
consórcios públicos. Pelo fato de ter sido publicada em 2005, os mecanismos de prestação de contas à sociedade
são ineficientes, mas ao mesmo tempo, muitos deles possuem um rígido controle por parte dos Tribunais de Contas, os quais exigem adequações realizadas de modo discricionário.
Já o relato de E10 enquadrado nos aspectos econômicos mostra que a imposição de uma mesma política para
compras e para licitações de serviços públicos pode ser problemática.
No caso dos aspectos políticos, E12 relata que há diferentes tipos de coerção no país e diferentes enfrentamentos realizados pelos municípios com relação ao governo central, isto é, uma politica imposta pelo governo federal em determinada região pode ter arranjos diferentes dos governos subnacionais, mais autônomos ou mais
dependentes.
Para o caso dos aspectos técnicos, E17 é enfático ao relatar que a fiscalização dos tribunais de contas sobre os
consórcios tem sido no sentido de verificar irregularidade e corrupção, deixando outros aspectos como eficiência
do uso de verbas públicas de lado. Além disso, há o problema de dupla contabilidade, já que os municípios já são
obrigados a prestarem contas aos TCs, fato que pode inibir ações dos gestores públicos.
Na linha do federalismo não-cooperativo, a teoria aborda a disputa hobbesiana dos entes federados, isto é, competição generalizadas entre mesmas e distintas esferas de governo.
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Assim, nos aspectos formais, E5 comenta o fato de que as agendas políticas dos diferentes municípios acaba por
prejudicar a governança dos consórcios, os quais não chegam a sequer propor um rito de transição para perenidade do consórcio. E6, por sua vez, comenta que o arranjo consorcial é complexo e por haver falta de regras claras
de incentivos há disputa política que desincentiva a continuidade de muitos consórcios públicos. E6 também comenta pontos para os pilar dos aspectos economicos. No caso, expõe sua visão de que no Brasil não existe lógica
solidária para transferência de recursos diretamente entre municípios.
Para os aspectos políticos, E11 retrata que as disputas políticas muitas vezes acabam por decidir a retirada de
municípios em alguns consórcios públicos. E11, por sua vez, falam sobre o uso dos consórcios como plataformas
políticas, fato que dificulta também o planejamento de longo prazo.
Por fim, no caso dos aspectos técnicos, E1 e E5 mostram os problemas de liderança e de prestação de contas, que
poderiam ser resolvidos com a implementação de regras padronizadas e uso de ferramentas da tecnologia da
informação para agilização dos processos. A falta de padrões geraria, portanto, comportamentos individualistas
entre os consorciados.
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ESTUDOS DE CASO
1 – Escolha dos casos
Após ampla revisão bibliográfica, entrevistas com diversos especialistas em arranjos federativos, no âmbito de
aprofundar o entendimento dos temas elecandos como pontos de aprimoramento, foi proposto no escopo do
trabalho o seguinte elenco de consórcios candidatos para estudos de caso:

Quadro 8 – Casos de consórcios a serem estudados
Critérios / Aspectos

Formais

Econômicos

Políticos

Técnicos

Maturidade

CIMVI/SC - 5

CIAS/MG - 7

ABC/SP - 1

GRCT/PE - 8

Número de
consorciados

CINCATARINA/SC - 4

CIGIP/AL - 12

CRM BS/SP - 2

CORESA/PI - 3

Inovação
Institucional

CILSJ/RJ ou CONSAB/SP - 9

CIGA/SC - 10

COMARES/CE - 11

CODINORP/PR - 6

Os casos foram elencados a partir da observação de informações coletadas nas entrevistas de profundidade, assim
como nos próprios materiais de revisão bibliográfica.
Mantido o critério elencado por Abrucio e Grin (2016), sobre pontos alavancadores dos consórcios a seleção dos
casos foi feita ad hoc, observando 1) a maturidade dos consórcios, isto é, se existiam em outro formato anteriormente à lei de Consórcios de 2005; 2) número de consórciados, sendo 20 o número mínino para análise neste
quesito; 3) inovação institucional, no caso, se promoveram algum elemento inovador durante sua existência. Além
desses pontos de atenção, ressalta-se que os consórcios elencados contemplam ao menos um dos elementos
alavancadores.
Ao todo serão estudados 4 casos, preferencialmente estudados os casos na ordem definida pelos números expostos ao lado de cada caso.
Segue abaixo uma breve descrição de cada consórcio candidato:
•

ABC/SP: A entidade foi fundada em 1990 por Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul,
Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Desde 8 de fevereiro de 2010, a entidade passou
a ser o primeiro consórcio multissetorial de direito público e natureza autárquica do país. Nesta data,
os prefeitos dos sete municípios instalaram a Assembleia Geral nos moldes do Contrato de Consórcio
Público.

•

CIAS/MG: Os primeiros Consórcios no Estado de Minas Gerais, surgiram em 1995, iniciando com a criação
de dois Consórcios que atendiam 38 municípios. Nos dias atuais, com 76 Consórcios e mais de 750 municípios atendidos, o Estado de Minas conquistou uma infra-estrutura de atendimento no setor saúde
pública, beneficiando mais de 14 milhões de pessoas.

•

CIGA/SC: O CIGA é um consórcio público, fundado em 2007 pela Federação Catarinense de Municípios
– FECAM, com o propósito de desenvolver soluções para o aperfeiçoamento da gestão pública, usando
a tecnologia da informação. Atualmente, o CIGA está presente em Santa Catarina e já chegou a outros
estados, como Bahia, Espírito Santo, São Paulo, Rio Grande do Norte, Paraná e Rio Grande do Sul, levando
soluções inovadoras, com custo acessível aos seus consorciados.
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•

CIGIP/AL: Pioneiro do Brasil, o Consórcio Intermunicipal para Gestão de Iluminação Pública – Cigip tem
como objetivo gerir a iluminação pública dos municípios consorciados. A administração do consorcio baseia-se em dividir despesas para alcançar um objetivo único. No Cigip, os municípios consorciados encontram suporte técnico, equipamentos, consultoria e capacitação, para que o município se sinta seguro em
suas demandas, junto à fornecedora. Atualmente consta com 82 consorciados.

•

CILSJ/RJ: A idéia de criação de um Consórcio para unir governos, empresas e as entidades da sociedade
civil visando fortalecer a gestão compartilhada do meio ambiente surgiu pela primeira vez em 1986, durante o I Encontro de Meio Ambiente da Região dos Lagos. No entanto, a iniciativa vingou somente treze
anos depois, quando em dezembro de 1999 ele foi formalmente criado. Consórcio de direito privado que
reúne intituições não governamentais, considerado caso de exceção.

•

CONSAB/SP: O Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental (CONSAB) foi constituído em 31 de
julho de 2009, sob a forma de associação civil de direito público-privado, regendo-se pela Lei Federal nº
11.445, de 05 de janeiro de 2007. A sua formação institui entre os seus objetivos a cooperação intermunicipal com a busca de soluções consorciadas e conjuntas para a gestão integrada, o gerenciamento de
resíduos sólidos, fornecimento de mão de obra aos municípios e expansão e manutenção da iluminação
pública. Neste contexto, o CONSAB atua – desde a sua constituição – como órgão articulador de políticas
públicas setoriais através do esforço inicial de cinco municípios: Artur Nogueira, Conchal, Cosmópolis,
Engenheiro Coelho e Santo Antônio de Posse. Num segundo momento, o esforço conjunto foi fortalecido
com a adesão dos municípios de Holambra e Mogi Mirim em 2009. Consórcio de direito privado, considerado caso de exceção.

•

CIMVI/SC: Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí constitui-se como um Consórcio Público de Direito Público, multifinalitário, que tem entre suas principais atribuições a promoção de atividades ligadas
a Cultura, Esporte e Turismo, com a implantação dos prestigiados Circuitos de Cicloturismo e Caminhante
dentre outros produtos como de aventura e passeio, implementação pioneira no Brasil do Programa de
Licenciamento Ambiental em parceria otimizada com os municípios aderentes e o serviço de Saneamento
em Resíduos Sólidos, através da gestão e disposição final no aterro sanitário consorciado estabelecido no
município de Timbó.

•

CINCATARINA/SC: o Consórcio Interfederativo Santa Catarina – CINCATARINA, vem atuando na união dos
municípios no desenvolvimento de programas, projetos de atuação governamental, promovendo iniciativas de integração, fortalecimento de ações compartilhadas, eficiência, inovação e modernização na
gestão pública.

•

CODINORP/PR: Consórcio de Desenvolvimento e Inovação do Norte do Paraná, tem como consorciados
os municípios de Jaguapitã, Guaraci, Lupionópolis, Cafeara, Centenário do Sul, Miraselva, Prado Ferreira,
Florestópolis, Porecatu e Bela Vista do Paraiso. Tem como objetivo

•

ser um novo paradigma para a educação no Brasil. Implementou o plano do secretario regional de educação, atualmente contestado pelo Ministério Público.

•

COMARES/CE: O Consórcio Intermunicioal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – COMARES surgiu no
ano de 2010 a partir das orientações da Política Nacional de Resíduos Sólidos através da Lei 12.305/2010
e por uma ação do Governo do Estado em criar os consórcios no Ceará. Entre os anos de 2010 e 2012,
o Comares permaneceu apenas como uma projeto. Os municípios de Aracati, Beberibe, Cascavel e Pindoretama vendo a necessidade de se unir para gerir os resíduos sólidos da região de maneira mais eficaz,
inicicaram os planos para reativação do Consórcio em 2013.

•

CORESAB/PI: O Consórcio Regional de Saneamento do Sul do Piauí (CORESA Sul do PI) é desenvolvido
pelo Governo do Estado do Piauí e por municípios da região sul do Estado, desde 2005, tendo o apoio do
Ministério das Cidades, através da assistência técnica do Programa de Modernização do Setor Saneamen-
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to (PMSS) da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental (SNSA). Consórcio será estudado no âmbito
de ser um exemplo de insucesso.
•

CRM BS/SP: Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Baixada Santista – é um conselho
formado por representantes das prefeituras da R.M.B.S. e representantes do Governo do Estado, indicados dentre as secretarias que atuam na região. O Conselho tem caráter normativo e deliberativo, tratando
dos assuntos inerentes aos campos funcionais de interesse comum da RMBS. A participação de seus representantes é paritária entre o conjunto das prefeituras e os representantes do Estado.

•

GRCT/PE: O Grande Recife Consórcio de Transporte foi criado formalmente, no dia 08 de setembro de
2008, após a extinção da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU/Recife). É a primeira experiência de consórcio no setor de transporte de passageiros em todo o País.

O Quadro a seguir apresenta as fontes de informações primárias (página eletrônica) de cada um dos consórcios
candidatos.

Quadro 9 – Fontes de informação sobre os consórcios candidatos
Consórcio

Endereço eletrônico

ABC/SP

http://consorcioabc.sp.gov.br/o-consorcio

CIAS/MG

https://www.cosecsmg.org.br/historia

CIGA/SC

https://ciga.sc.gov.br/quem-somos/

CIGIP/AL

http://www.cigip.al.gov.br/consorcio

CILSJ/RJ

http://cilsj.org.br/historia/

CONSAB/SP

https://www.consabambiental.com.br/quem-somos/

CIMVI/SC

https://cimvi.sc.gov.br/o-cimvi/

CINCATARINA/SC

https://www.cincatarina.sc.gov.br/institucional.aspx?cid=4#content4

CODINORP/PR

http://www.consorcios.institutopz.com.br/wp-content/themes/forumconsorcios/ppts/codinorp.pdf

COMARES/CE

http://comaresucv.com.br/historico/

CORESA/PI

http://www.coresa.pi.gov.br/consorcio.htm

CRM BS/SP

https://www.agem.sp.gov.br/?page_id=965

CTM/PE

https://www.granderecife.pe.gov.br/sitegrctm/institucional/quem-somos/

1.1 – Metodologia de escolha dos casos
Após reunião realizada dia 30 de abril, devido às dificuldades do COVID19, foi definido que a estratégia para escolha dos casos seria através de uma triagem inicial de 6 casos (etapa de pré-seleção), de diferentes estados brasileiros, considerados mais relevantes de acordo com os critérios mencionados no produto 2 e priorizados de modo ad
hoc, considerando casos que pudessem resultar maior sucesso de investigação através do acionamento da rede
de contatos desenvolvida ao longo do estudo - tanto pelos responsáveis envolvidos diretamente no estudo como
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técnicos do governo federal.
Realizada a triagem inicial, em um segundo momento serão selecionados apenas 4 casos (etapa de seleção definitiva), a serem estudados de acordo com hierarquização de sucesso constatada na etapa anterior. Os critérios de
hierarquização deverão contemplar:
1)

Existência de bibliografia técnica e acadêmica a partir de critérios de busca por palavras-chave de cada caso;

2)

Avaliação crítica sobre disponibilidade de informações nos sites dos consórcios pré-selecionados;

3)

Avaliação da temática de infraestrutura sobre o material coletado nas etapas anteriores;

4)

Constatação de, ao menos, 1 ponto focal relevante para explanação do caso, isto é, técnico ou executivo
que possa relatar a vivência dos casos e contribua com relatos para direcionar pontos de críticas/melhorias dos consórcios específicos

Assim, de acordo com a proposta e enquadrando os critérios supracitados, optou-se por realizar um sistema de
pesos e posterior aplicação de nota, de modo a tratar de forma mais autônoma a hierarquização necessária para
escolha dos 4 casos delimitados.

Tabela 10 – Critérios de avaliação para a escolha dos casos
Critérios
Análise da estatística bibliográfica
Disponibilidade de informações no site
Foco em serviços em infraestrutura
Existência de ponto focal relevante

Fonte: elaboração própria.

Quantidade
Q1
Q2
Q3
Q4

Peso (%)
P1
P2
P3
P4

Nota
Q1 x P1
Q2 x P2
Q3 x P3
Q4 x P4

Após avaliação de cada critério, definição de pesos e aplicação de nota para cada critério, será realizado o ranqueamento para definiçaão da relevância de cada consórcio.
Através deste método, serão retratados os seguintes casos: Consórcio do Grande ABC (ABC/SP), Consórcio Intermunicipal Lagos São João (CILSJ/RJ), Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí (CIMVI/SC), Consórcio de
Desenvolvimento e Inovação do Norte do Paraná (CODINORP/PR), Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada
de Resíduos Sólidos (COMARES/CE), Consórcio Regional de Saneamento do Sul do Piauí (CORESA/PI).

1.2 – Análise da estatística bibliográfica
Por se tratar de uma pré-análise, cujo objetivo é identificar a viabilidade de estudo dos consórcios nesta etapa, a
avaliação das informações foi realizada apenas de modo quantitativo, isto é, objetivou-se contabilizar apenas o
número retornado de cada busca realizada, realizada em duas fases.
Na primeira fase, a busca ocorreu primeiramente na base do Google Scholar. Como primeiro passo, realizou-se
uma busca para teste dos termos chaves no Google Scholar (Acadêmico). Como padrão optou-se por utilizar-se
a palavra “consórcio”, mais a palavras com o nome principal do consórcio. Assim, para casos já eminentemente
constatados e reportados pela literatura, a busca somente com tais termos mostrou-se suficiente para retornar
um número de buscas adequado para etapa de contabilização da pré-análise. Adicionalmente, foram retiradas da
seleção de busca a procura por patentes e de citações.
Para o caso do ABC/SP, as palavras chaves utilizadas foram “consórcio” e “abc”, para qual a busca retornou “aproximadamente 17.400 resultados102”.
102 Arredondamento realizado pela própria plataforma do Google Scholar
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Para o caso do CILSJ/RJ, as palavras chaves foram “consórcio”, “intermunicipal”, “lagos”, “são” e “joão”. Foram
retornados 1.280 resultados.
No consórcio CIMVI/SC, as palavras chaves foram “consórcio”, “intermunicipal”, “do”, “médio”, “vale”, “do”, “itajaí”.
O número total de buscas foi de 545.
Para o CODINORP/PR, tentaram-se os seguintes termos: “consórcio”, “de”, “desenvolvimento”, “e”, “inovação”, “do”,
“norte”, “do”, “paraná”. A busca retornou demasiados resultados sem, contudo, obter nos resutlados mais relevantes, qualquer menção ao consórcio em si. Tal fato ocorreu pela busca envolver palavras com conotação abrangente, como “inovação” e “desenvolvimento”. De modo a evitar tal conflito denotativo, utilizou-se nova busca,
contendo apenas as palavras “consórcio” e “CODINORP”, a qual não retornou nenhum resultado.
De modo a contornar este resultado para pré-análise, optou-se ainda por buscar o antigo nome do consórcio, denominado “Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos”. As palavras chave foram “consórcio”, “intermunicipal”,
“de”, “resíduos”, “sólidos”, “cires” e “paraná”, cujo resultado foi de 13 resultados.
Para o COMARES/CE, os termos chave foram “comares” e “consórcio”, os quais obtiveram mais de 2.490 resultados.
Por fim, no caso do CORESA/PI, os termos elegidos para busca no Google Scholar foram: “coresa”, “sul, “piauí” e
“consórcio”. O número total de buscas foi aproximadamente de 2.400 resultados.
O resultado compilado das buscas realizadas no Google Scholar estão resumidas abaixo:

Quadro 10 – Buscas realizadas no Google Scholar (Acadêmico)
Consórcio avaliado

Palavras chave

Resultados da busca

ABC/SP

“consórcio” e “abc”

17.400

CILSJ/RJ

“consórcio”, “intermunicipal”, “lagos”, “são” e “joão”

1.280

CIMVI/SC

“consórcio”, “intermunicipal”, “do”, “médio”, “vale”, “do”, “itajaí”

545

CODINORP/PR

“consórcio”, “de”, “desenvolvimento”, “e”, “inovação”, “do”,
“norte”, “do”, “paraná”; “consórcio” e “CODINORP”; “consórcio”,
“intermunicipal”, “de”, “resíduos”, “sólidos”, “cires” e “paraná”

13

COMARES/CE

“comares” e “consórcio”

2.490

CORESA/PI

“coresa”, “sul, “piauí” e “consórcio”

2.400

Fonte: Google Scholar, realizada dia 04/05/2020. Elaboração própria.

Na segunda fase, utilizou-se a busca ampla do Google, adicionando o termo “pdf” ao final das palavras de busca
realizadas no Google Scholar, de modo a filtrar documentos potencialmente técnicos, geralmente disponibilizados
em formato de relatório/apresentações em formato PDF.

Quadro 11 – Buscas realizadas no Google amplo
Consórcio avaliado

Palavras chave

Resultados da busca

ABC/SP

“consórcio” e “abc”

167.000

CILSJ/RJ

“consórcio”, “intermunicipal”, “lagos”, “são” e “joão”

33.400

CIMVI/SC

“consórcio”, “intermunicipal”, “do”, “médio”, “vale”, “do”, “itajaí”, “pdf”

13.600

CODINORP/PR

“consórcio”, “de”, “desenvolvimento”, “e”, “inovação”, “do”, “norte”,
“do”, “paraná”, “codinorp” “pdf”

226 +242 = 468
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Consórcio avaliado

Palavras chave

Resultados da busca

COMARES/CE

“comares”, “consórcio”, “pdf”

2.410

CORESA/PI

“coresa”, “sul, “piauí” e “consórcio”, “pdf”

909

Fonte: Google, realizada dia 04/05/2020. Elaboração própria.

1.3 – Análise de transparência
A etapa de análise de transparência consistiu em averiguar as informações disponibilizadas no site oficial dos
consórcios por meio de análise da transparência dos endereços virtuais dos consórcios, realizada de acordo com
avaliação do.

Quadro 12 – Fontes de informação sobre os consórcios candidatos
Consórcio

Endereço eletrônico

ABC/SP

http://consorcioabc.sp.gov.br/

CILSJ/RJ

http://cilsj.org.br/

CIMVI/SC

https://cimvi.sc.gov.br/

CODINORP/PR

https://www.facebook.com/pg/codinorp.educacao/about/?ref=page_internal http://www.consorcios.institutopz.com.br/wp-content/themes/forumconsorcios/ppts/codinorp.pdf

COMARES/CE

http://comaresucv.com.br/

CORESA/PI

http://www.coresa.pi.gov.br/

Fonte: diversas. Elaboração própria.

Para avaliar qualitativamente o conteúdo disponibilizado pelos consórcios escolhidos, optou-se pela estratégia
metodológica aplicada aos estudos de Coelho et al (2018), embasada na avaliação de elementos essenciais de
transparência.
Neste trabalho, o termos transparência será utilizado conforme as premissas preconizadas por Grimmelikhuijsen
et al. (2013). De acordo com os autores, a relação de transparência entre estruturas governamentais e o cidadão
deve ocorrer de forma horizontal, sendo a informação necessariamente disponibilizada de forma pública e acessível a todo cidadão (GRIMMELIKHUIJSEN et al., 2013).
No trabalho de referência, o modelo de investigação embasou-se na investigação aos elementos relacionados
aos canais de “comunicação com o cidadão, às facilidades oferecidas, às informações gerais disponibilizadas e à
acessibilidade aos dados” (COELHO et al., 2018). O método de observação, pode ser sucintamente apresentado na
sequência. Nas palavras dos autores:
A observação dos sites foi feita seguindo procedimentos-padrão. No
acesso ao portal do governo pesquisado, a busca pelo conteúdo era feita
a partir de links na página principal e no portal da transparência. Para
as informações não localizadas, era usado o serviço de busca do site e,
caso ainda assim não fossem encontradas, uma nova busca era feita, utilizando a pesquisa avançada da plataforma Google, filtrando somente os
resultados contidos dentro do endereço do portal (COELHO et al., 2018).
Dentre as formas de comunicação elencadas pelo estudo, foram identificadas as seguintes categorias: 1) presença
nas redes sociais, isto é, mecanismos que permitem usuários conectarem-se com o governo em diversas redes sociais; 2) informações de contato em geral; 3) facilidades, identificadas como funcionalidades de acesso e uso do por-
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tal disponibilizado pelo governo; 3) informações de acesso, necessárias para mostrar a existência das funcionalidades
de acesso; 4) informações gerais, responsáveis por ofertar informações sobre áreas específicas do governo e seus
representantes; 5) prestação de contas, necessárias para apresentação de mecanismos de contre e atos públicos.
O estudo de Coelho et. al (2018) tratou, contudo, por avaliar sites de governos estaduais e municipais, cujos elementos de análise não são totalmente replicáveis à avaliação dos consórcios, já que os requerimentos para transparência e publicidade para consórcios é bastante incipiente, conforme tratado no produto 2 deste trabalho103.
Desta forma, após adaptação dos elementos de análise de Coelho et. Al (2018), foram verificadas de modo binário
as seguintes unidades de análise para as categorias supracitadas:

Tabela 11 – Resultados da análise dos elementos de transparência
Categorias Elementos de análise
Redes sociais Facebook, Twitter, Intagram e outras
Fale Conosco
Ouvidoria
Formas de
E-SIC/SAC
comunicação
Canal de Denúncias
Portal de Notícias
Perguntas Frequentes
Ajuda
Facilidades Mapa do site
oferecidas Busca
Menu Inferior
Outras
Links para as áreas de governo (prefeituras, secretarias etc)
Informações Link para o Portal da Transparência
de acesso Materiais de treinamento
Facilidades de acesso para pessoas com deficiência
Estrutura organizacional
Agenda dos executivos/diretores
Informações
Calendário das Audiências Públicas
gerais
Informações locais
Informações sobre os executivos/diretores
Portal da transparência
Planejamento para atividades do consórcio
Orçamento corrente
Histórico do orçamento
Receitas correntes
Histórico das receitas
Despesas correntes
Histórico das despesas
Patrimônio
Dívida Pública Corrente
Prestações
Histórico da dívida pública
de contas
Balanço geral
Edital das licitações
Resultados das licitações
Contratos
Convênios
Lista de Servidores
Remuneração dos Servidores
Prestação de contas
Estatísticas do E-SIC/Ouvidoria
Relatórios simplificados
Total

ABC
1
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
1
1
1
0
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
29

CILSJ
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
1
1
1
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
1
0
1
0
0
15

CIMVI
1
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
1
1
1
0
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
28

CODINORP COMARES CORESA
1
1
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
1
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
22
7

Fonte: endereços eletrônicos dos consórcios. Elaboração própria.

A avaliação consistiu em localizar em cada endereço eletrônico a existência dos elementos de análise e, no caso
positivo, atribuir 1 ponto. De modo análogo, não havendo existência do elemento, nenhum ponto era atribuído.
Em linhas gerais, alguns dos elementos não foram encontrados em nenhum dos endereços virtuais dos consórcios,
103 Os elementos técnicos sobre transparência e accountability foram devidamente tratados na seção IV.6 “Cooperação
horizontal e vertical”.
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tais como 1) E-SIC/SAC, 2) Canal de Denúncias, 3) Perguntas Frequentes, 4) Ajuda, 5) Mapa do site, 6) Menu Inferior,
7) Facilidades de acesso para pessoas com deficiência, 8) Agenda dos executivos/diretores, 9) Calendário das Audiências Públicas, 10) Dívida Pública Corrente, 11) Histórico da dívida pública, 12) Estatísticas do E-SIC/Ouvidoria.
Com exceção dos itens 10 e 11, que podem ser justificados devido à recente inclusão de possibilidade de endividamento dos consórcios104, os motivos para não existência dos demais elementos não podem ser compreendidos de
modo dedutivo, necessitando de uma abordagem com os pessoal técnico responsável de cada consórcio.
Desta forma, os consórcios mais relevantes, do ponto de vista da transparência, são os seguintes: ABC, CIMVI, COMARES, CILSJ, CORESA e CODINORP.

1.4 – Foco em serviços em infraestrutura
Concernente ao foco de atuação em infraestrutura, os consórcios avaliados na etapa de pré-análise foram avaliados individualmente, de acordo com as informações existentes no site da CNM e, no caso do CORESA do Piauí, um
consórcio extinto, a avaliação foi realizada baseada nas descrições existentes no site.
A atribuição de pontos também foi realizada de modo binário para cada setor, isto é, se o setor é ou não de infraestrutura (hard infrasctructure, strictu sensu105). Desta forma, a pontuação foi atribuída da seguinte forma para os
consórcios – os setores pontuados estão sublinhados:
ABC/SP (6):
Assistência Social, Cultura, Defesa Civil, Educação, Habitação, Infraestrutura, Meio Ambiente, Mobilidade, Planejamento Urbano, Resíduos Sólidos, Saúde, Trânsito, Turismo
CILSJ/RJ (4):
Meio Ambiente, Planejamento Urbano, Projetos - Captação de recursos, Projetos – Elaboração, Resíduos Sólidos, Saneamento – esgoto, Saneamento – água.
CIMVI (4):
Assistência Social, Cultura, Defesa Civil, Educação, Habitação, Infraestrutura, Meio Ambiente, Resíduos Sólidos, Turismo
CODINORP (2):
Meio Ambiente, Resíduos Sólidos e Educação.
COMARES (2):
Meio Ambiente, Resíduos Sólidos.
CORESA (3):
Água, esgoto, unidade móvel (saneamento), atendimento, licitações.

1.5 – Existência de ponto focal relevante
Um dos elementos de análise que mais eleva a probabilidade de compreensão dos casos em questão e seu sucesso/fracasso, é a possibilidade de entrevistar pessoas que foram/são atuantes no consórcio em questão, em
especial, pessoas com cargos de direção.
104 De acordo com a Resolução do Senado Federal nº 15, de 4 de julho de 2018.
105 Termo denominado para infraestrutura física de estradas, pontes, hidrelétricas, estações de tratamento de água, etc.,
em oposição à soft infrastructure, infraestruturas mais intensivas em capital humano, como escolas, saúde entre outras
possibilidades.
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Após a elaboração do relatório de “background” (produto 2 deste mesmo trabalho), a rede de contatos dos técnicos envolvidos neste estudo foi ampliada, sendo possível a identificação dos seguintes pontos focais:
ABC/SP (2):
Luis Bresciani, ex-dirigente do consórcio do Grande ABC.
Sergio Gusmão Suchodolski, entrevistado do P2, participou desse desenvolvimento, conforme documentado em sua entrevista.
CILSJ/RJ (2):
Executivos das empresas operadoras, se for o caso
Adriana Saad (Consórcio)
Marilene Ramos pode oferecer avaliação sobre esse consórcio
CIMVI (2):
Fernando Tomaselli
Marcos Fey Probst
CODINORP (1):
Amauri Monge Fernandes - Contato LinkedIn
COMARES (1):
André Araujo - Caixa Econômica Federal (estruturadores de projeto atual)
CORESA (4):
Marcos Thadeu Abicalil (atualmente NDB), equipe do PMSS/Banco Mundial à época
Ernani Ciríaco (atualmente MDR), equipe do PMSS/Banco Mundial à época
Marcelo Lelis (atualmente MDR), equipe do PMSS/Banco Mundial à época
Dilma Pena (atualmente consultora), equipe do PMSS/Banco Mundial à época

1.6 – Definição dos casos
Antes de realizarmos a ponderação das pontuações, faz-se necessário o ajuste de pontuação, assim como elucidações sobre os pesos atribuídos para o cálculo.
Com relação à pontuação, por se tratarem de magnitudes bastante divergentes – em especial na etapa de análise
da estatística bibliográfica – optou-se por aplicar aos resultados uma escala logarítmica, de modo a aproximar os
valores de pontuação de todos valoes utilizados.
Realizadas as devidas avaliações da etapa de pré-análise e pontuação conforme quesito verificado, nesta subseção serão ponderados todos os elemento com atribuição de pesos diferentes para cada etapa avaliada. Com
maior peso, atribuiu-se à existência de ponto focal e foco em infraestrutura com pesos de 30%. Para análise de
transparência, o peso foi de 20%, enquanto para análise dos elementos de estatística bibliográfica, cada elemento
ficou com 20%, sendo 10% para bibliografia acadêmica e 105 para bibliografica técnica. Assim, o resultado final da
pré-análise ficou sendo o seguinte:
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Tabela 12 – Resultados final da pré-análise

Elaboração própria.

1.7 – Resultados da definição dos casos
Com base nas avaliações anteriores, os consórcios eleitos para avaliação dos cases do P3 são: 1) ABC, 2) CILSJ, 3)
CIMVI e 4) CORESA.
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2 – Análise de casos
2.1 – Consórcio Intermunicipal do Grande ABC - CIGABC
O termo “região do Grande ABC” representa o território formado por sete municípios: Santo André, São Bernardo
do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra.
Liderado por Santo André e abrangendo tais municípios, o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC (ABC/SP) foi
fundado em 1990, para articulação entre os sete governos municipais da região, com a finalidade de gestão de
recursos hídricos das Bacias Billings e Tamanduatehy (Ferracini, 2013). Outro ponto, era a ideia de gerar fortalecimento econômico regional, diante da crise na década de 1990 (BRESCIANI, 2011).
Desde 8 de fevereiro de 2010, a entidade passou a ser o primeiro consórcio multisetorial de direito público e natureza autárquica do país (Site do CIGABC). Nesta data, os prefeitos dos sete municípios instalaram a Assembleia
Geral nos moldes do Contrato de Consórcio Público. O Consórcio abrange 13 áreas de atuação: Assistência Social,
Cultura, Defesa Civil, Educação, Habitação, Infraestrutura, Meio Ambiente, Mobilidade, Planejamento Urbano, Resíduos Sólidos, Saúde, Trânsito e Turismo. O CIGABC possui sede no centro de Santo André, na Av. Ramiro Colleoni,
5, cedida ao Consórcio pela prefeitura desde 2003.
De forma unificada, esses municípios formam uma extensão territorial de 828,07 km². Além disso, atende uma população de 2,77 milhões106 de habitantes (IBGE, 2019). Na Tabela 1, apresentam-se informações sobre o contexto
socioeconômico dos municípios.

Tabela 13 – Contexto territorial e socioeconômico dos municípios

MUNICÍPIO

São
Bernardo do
Campo

Santo André

São Caetano
do Sul

Diadema

Mauá

Ribeirão
Pires

Rio Grande
da Serra

EXTENSÃO
TERRRITORIAL

409,532 km²

175,782 km²

15,331 km²

30,732 km²

61,909 km²

99,075 km²

36,341 km²

RENDA107
(em salário mínimo)

4,0

3,0

3,6

3,2

3,3

2,6

2,5

POPULAÇÃO108

838.936

718.773

161.127

423.884

472.912

123.393

50.846

PIB
(em R$)

44.680.389,37

27.470.680,40

13.106.958,71

13.412.702,57

16.286.408,57

3.046.465,00

610.937,90

PIB (PERCAPITA)109
(em R$)

53.998,54

38.408,12

82.119,69

32.097,86

35.251,59

25.002,17

12.365,16

IDHM110

0,805

0,815

0,862

0,757

0,766

0,784

0,749

106 Corresponde a soma da população dos municípios consorciados. Disponível em: https://www.diarioregional.com.
br/2018/08/30/ibge-populacao-do-abc-ultrapassa-277-milhoes/
107 Salário médio mensal dos trabalhadores formais – em salário mínimo (IBGE, 2017)
108 População estimada em 2019 em nº de pessoas
109 PIB per capita (IBGE, 2017)
110 Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IBGE, 2010)
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ESTABELECIMENTOS
DE SAÚDE111

70

60

38

31

30

11

8

ESCOLARIZAÇÃO112

97,6%

97,4%

97,4%

96,8%

97,4%

97,4%

98,2 %

ÍNDICE FIRJAN
MUNICIPAL113

0,8327

0,8532

0,8773

0,8004

0,7858

0,8224

0,7028

Fonte: IBGE Cidades. Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/

2.1.1 – Trajetória do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC (CIGABC) – 1990 a 2019.
O Consórcio Intermunicipal do Grande ABC (SP), foi fundado em 1990, como associação civil de direito privado,
liderado por Santo André e abrangendo os municípios de São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema,
Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Sua fundação tinha principal finalidade de atuar como órgão articulador de políticas públicas setoriais na região 114.
Tal estratégia de cooperação tornou-se um caso referência, devido a superação das dificuldades estabelecidas
pela federação brasileira, onde não há incentivo para tais associações entre agentes governamentais (Ré & Oliveira, 2018).
Para Bresciani (2011), o processo de formação desta associação tem como figura chave, o primeiro presidente do
CIGABC, Celso Daniel, prefeito de Santo André (1989 a 1992). Celso Daniel foi presidente do Consórcio nos anos de
1991, 1992 e 1997. Na década de 1990, Celso Daniel, juntamente com o governador Mario Covas (SP), foram lideranças expessivas na articulação dos interesses regionais (BRESCIANI, 2011).
Em 2010, mediante um Protocolo de Intenções115 assinado por todos os chefes do Executivo no ano anterior, transformou-se em Consórcio Público em adequação à lei nº 11.107 de 2005 e ao decreto nº 6.017, que trata da contratação de consórcios públicos (Consórcio Intermunicipal Grande ABC, 2017). Desta forma, assumiu a forma de
associação pública, constituída sob a forma de pessoa jurídica de direito público interno, conforme descrito no
Estatuto do Consórcio Intermunicipal do ABC, de 08 de fevereiro de 2010.
Além das imunidades tributárias e vantagens processuais, a nova estrutura jurídica atribui poderes para o Consórcio, como: (i) abrir processos de licitações para obras de melhorias nos sete municípios e acesso a um limite maior
de valores das modalidades de licitação, já que envolve vários municípios e; (ii) receber recursos provenientes dos
governos federal, estatual e órgãos internacionais, para o desenvolvimento de projetos conduzidos pelos Grupos
de Trabalho.
Em meados de 2017, conforme registrado na Ata da 87ª Assembleia Geral, por solicitação do representante do município de Diadema, o prefeito Lauro Michels Sobrinho, ente federativo deixou de ser ente consorciado (Consórcio
Intermunicipal Grande ABC, 2017). Alegando restrições financeiras para contribuição do município, o prefeito Lauro Michels solicitou desligamento da entidade regional, conforme relatou na reportagem a seguir116:
“A situação financeira do município impede a continuidade na entidade
regional. Integrar o grupo de sete prefeitos custa aos cofres municipais

111 Nº de Estabelecimentos de Saúde SUS (IBGE, 2009)
112 Taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade (IBGE, 2010)
113 Índice de Firjan de Desenvolvimento Municipal consolidado (Edição 2018 – ano-base 2016)
114

Histórico do consórcio disponível em: http://consorcioabc.sp.gov.br/historico

115

Disponível em: http://consorcioabc.sp.gov.br/imagens/pagina/PROTOCOLO%20INTENCOES%20OUT%202009.pdf

116

Disponível em: https://www.grupoabcnews.com.br/vereadores-sinalizam-volta-de-diadema-ao-consorcio-mas-votaram-pela-saida-em-2017/
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R$ 200 mil por mês, dinheiro que, ajudaria a recuperar o potencial de
investimento da cidade, com reformas de próprios públicos, como a
manutenção de UBSs (Unidades Básicas de Saúde), do Hospital Municipal e reformas de centros culturais” (LUBQUE, 2019).
Nesse momento, o município de Diadema possuia dívida com o Consórcio, pois estava há 4 anos sem contribuir
com a mensalidade de R$ 200 mil. Além disso, Michels também alegou que não tinha recursos para pagamento da
dívida e criticava a estrutura atual da entidade. Em 2017, a contribuição mensal dos municípios que era de 0,50%
foi reduzida para 0,25% da arrecadação, devido a crise econômica117.
Por 14 votos contra seis, a Câmara de vereadores aprovou projeto de lei enviado pelo prefeito, que solicitava o
desligamento em 2017. Em novembro de 2018, houve resistência de Michels pela volta, o que evidenciou questões
de conflito, como menciona reportagem118:
“Não volto para o Consórcio nesse modelo. Sou a favor da pauta regional
e de uma série de coisas, mas aquela massa falida tem um síndico. Então,
o síndico que faliu tem de tomar conta”, afirmou Michels sobre o retorno
do município ao Consórcio (RICHTER, 2018).
Porém, em 2019, sinalizou intenção de retorno (Grupo ABC News, 2019), onde foram alinhadas as condições119 e
a Câmara aprovou o retorno de Diadema ao Consórcio, em votação unânime120 (Consórcio Intermunicipal Grande
ABC, 2019, novembro).
Após a saída de Diadema, em 2018, foi a vez dos municípios de Rio Grande da Serra e São Caetano do Sul deixarem
de ser entes consorciados, conforme Leis Municipal nº 2.263 de 06 de junho de 2018 e nº 5.694 de 27 de novembro
de 2018 respectivamente. (Consórcio Intermunicipal Grande ABC, 2019, novembro).
Sendo assim, 31 de dezembro de 2018, a relação de entes consorciados era composta por 4 municípios: Santo
André, São Bernardo do Campo, Mauá e Ribeirão Pires.
Em 2018, o Consórcio notificou o TCE, devido a dívida de aproximadamente, R$ 10 milhões deixada pelo munícipio
de Diadema, após sua saída, que correspondia a valores não quitados do rateio mensal de anos anteriores121. Em
notificação, o CIGABC solicitava que o passivo fosse incluído na avaliação das contas anuais do prefeito Lauro
Michels (MARTINS, 2018).
A solicitação se baseava no item 5.2 do Manual Básico – o Tribunal e as Entidades Municipais da Administração
Indireta. O dispositivo prevê:
A falta de repasse previsto no contrato de rateio pode enquadrar o titular
do município inadimplente no art. 10, XV da Lei de Improbidade Administrativa. Com isso, evitam-se os déficits e as dívidas que tanto inviabilizaram os consórcios anteriores à Lei 11.107, de 2005 (Manual Básico – O
Tribunal e as Entidades Municipais da Administração Indireta, 2012).
Em 2019, outra liderança teve papel relevante para reestabelecimento do Consórcio, o presidente em exercício
e também prefeito de Santo André: Paulo Serra. No esforço de reintegrar os três municípios, ele aprovou em As117

Disponível em: https://globoplay.globo.com/v/5989214/

118

Disponível em: https://www.diarioregional.com.br/2018/11/15/lauro-nao-volto-para-o-consorcio-no-modelo-atual/

119

Disponível em: http://consorcioabc.sp.gov.br/noticia/3960/consorcio-abc-e-diadema-fazem-alinhamento-para-retorno-do-municipio-a-entidade-regional

120

Disponível em: http://consorcioabc.sp.gov.br/noticia/4126/camara-aprova-retorno-de-diadema-ao-consorcio-abc

121

Disponível em: https://www.dgabc.com.br/Noticia/2903719/consorcio-notifica-tce-sobre-pendencia-financeira-de-diadema
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sembleia Geral novas condições para gestão da entidade regional (Tossato, 2019), incluindo: diminuição do rateio
entre as cidades e negociação da dívida existente122. Desta forma, em março de 2019, o Consórcio foi restabelecido
com todos os municípios da formação incial.
Conforme relatado em entrevista pelos organizadores deste estudo pelo atual Diretor Administrativo e Financeiro
do CIGABC, Carlos Eduardo da Silva:
Essa questão acabou acontecendo em 2017 por conta de alguns alinhamentos, até um dos pontos negativos que eu coloquei aqui em relação
ao consórcio é justamente quando você tem uma troca de presidência ou
troca de gestão dos prefeitos, que é feita a cada quatro anos, e ai acaba
mudando um pouco as diretrizes da unidade. A gente já vinha já numa
diretriz que era bem consolidada nos últimos 8 anos né, inclusive consolidando mesmo essa transformação do consórcio em consórcio público,
e ai em 2017 essa unidade do consórcio acabou um pouco fragmentada
pela gestão que tinha então assumido. E ai em meados de 2017, Diadema
pediu a sua exclusão do consórcio, então eles saíram lá por volta de julho
de 2017, e em 2019, até pra poder encerrar esse quadriênio, foi feita uma
conversa de aproximação porque em 2018 Rio Grande da Serra também
se manifestou e chegou a ter aprovação na Câmara pra saída do consórcio, assim como São Caetano do Sul. Então, em 2019 os prefeitos voltaram a conversar, alinhar essa questão regional, os objetivos comuns da
região do ABC, dessa pujança, dessa conurbação urbana que é a região
pra poder voltar ai a unir forças, porque um dos pontos positivos é a
questão da união, isso sempre foi muito representativo.

2.1.2 – Funcionamento, estrutura e área de atuação
A estrutura organizacional do CIGABC é formado pela (i) Assembleia Geral, (ii) Conselho Consultivo e (iii) Secretaria
Executiva.

Figura 25 – Estrutura organizacional do CIGABC

Fonte: Consórcio Intermunicipal Grande ABC (2019)

A Assembleia Geral é composta pelos prefeitos de cada município consorciado, que se reúnem uma vez por mês

122 Disponível em: https://www.dgabc.com.br/Noticia/3190022/diadema-e-consorcio-chegam-a-acordo-para-volta-do-municipio
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ou em caráter extraordinário.
O presidente é eleito anualmente na primeira assembleia do ano por meio de voto público, aberto e nominal. Ou
seja, cada ano, um dos prefeitos assume a presidência do Consórcio.
Após entrevista realizada com Silva, do CIGABC, há um detalhamento das decisões tomadas pela entidade, as
quais privilegiam sempre o consenso interfederativo:
(...) já houve questões aqui de se discutir dos municípios não chegarem
a um consenso e ai o que acontece, cada município adota a sua medida
que achar melhor no seu juízo de conveniência e oportunidade porque ai
eles respeitam as particularidades de cada município, mas o que for geral
(...) o que vai sair pelo consórcio é só o que é de fato consensuado entre
eles, olha decidido, isso aqui vai sair pelo consórcio, então os 7 acolhem.
Já, o Conselho Consultivo é representado por entidades civis, com sede nos municípios consorciados, como por
exemplo: sindicatos, intituições de ensino superior, indústria, serviços, comércio e ainda, Sociedade Civil organizada não representada nos segmentos anteriores.
Integram a Secretaria Executiva, as diretorias: Administrativa e Financeira, Jurídica e de Projetos. A principal responsabilidade da Secretaria Executiva é implementar as diretrizes estabelecidas na Assembleia Geral e também,
coordenar as diretorias.
Dentre outras responsabilidades, compete à diretoria Administrativa e Financeira: “responder pela execução das
compras e de fornecimentos, dentro dos limites do orçamento aprovado pela Assembléia Geral” (Ver Regimento
Interno do CIGABC, 2010, p. 13), além de prestar contas de projetos e responder pela execução das atividades administrativas e financeiras.
São competências da diretoria de Programas e Projetos: “elaborar e analisar projetos sob a ótica da viabilidade
econômica, financeira e dos impactos, a fim de subsidiar o processo decisório. E à diretoria Jurídica compete exercer atividade consultiva e contenciosa do CIGABC” (Ver Regimento Interno do CIGABC, 2010, p. 13),
A resolução nº 003/2015 regulamenta sobre a utilização da modalidade de Licitação Pregão para aquisição de bens
e serviços comuns ao Consórcio. Nesses casos, o secretário-executivo deverá determinar a abertura da licitação e
também, designar o pregoeiro e a equipe de apoio. A equipe de apoio deve ser composta por servidores com cargo
efetivo ou comissionado dos entes consorciados.
No quadro de pessoal, conforme consta no Relatório de Atividades do CIGABC (2019) há 59 cargos existentes123,
sendo: 49 concursados e 10 comissionados.

Tabela 14 – Quadro de pessoal em 31.12.2018
EXISTENTES

QUADRO ATUAL
(OCUPADO)

Secretário Executivo

1

1

Diretor de Programas, Projetos e Banco de Dados

1

1

Diretor Jurídico

1

1

Diretor Administrativo Financeiro

1

0

CARGOS

123

CONCURSADOS

Em entrevista realizada com o Diretor Financeiro e Administrativo do Consório, Carlos Eduardo, o total de quadros em
2020 foi reduzido em cerca de 33%: total de 37 pessoas, 7 são estagiários, 20 são concursados, 7 são comissionados e 3
são cedidos.
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EXISTENTES

QUADRO ATUAL
(OCUPADO)

Assessor de Comunicação

1

1

Assessor Técnico da Secretaria Executiva

1

1

Chefe do Controle Interno

1

1

Coordenador Administrativo

1

1

X

Coordenador Financeiro

1

1

X

Coordenador de Programas e Projetos

4

3

X

Procurador

2

1

X

Gestor de Políticas Públicas

8

1

X

Analista de Controle Interno

1

0

X

Analista de Dados Sócio Econômicos

1

1

X

Analista de Recursos Humanos

1

1

X

Analista de TI

1

1

X

Assessor Administrativo

1

1

Assessor Contábil

1

0

Assessor de Programas e Projetos

1

1

Jornalista

2

1

X

Oficial de Gabinete da Secretaria Executiva

1

1

X

Técnico de Banco de Dados

1

1

X

Técnico de Programas e Projetos*

3

3

X

Agente Administrativo

20

5

X

Assistente Adm. da Diretoria de Programas e Projetos*

1

1

X

Assistente Adm. da Diretoria Administrativa Financeira*

1

1

X

Recepcionista Telefonista*

0

0

59

31

CARGOS

TOTAL

CONCURSADOS

Fonte: Relatório de Atividades CIGABC (2018).

Para desenvolver as atividades orientadas pelas áreas de atuação, foram criados Grupos de Trabalho (GT), conforme detalhado na próxima seção. Os representantes dos GTs são funcionários de todos os entes consorciados e
indicados pelos gestores.
Tais representantes são gestores públicos, técnicos na área de atuação dos GTs e técnicos do Consórcio, que são indicados pelos prefeitos, sendo necessário um membro efetivo e um suplente para cada GT. Os integrantes de cada
GT, devem eleger um Coordenador, um Secretário e seus devidos suplentes, que exercem o mandado de um ano,
podendo ser prorrogado por igual período (Estatuto do Consórcio Intermunicipal Grande ABC, 2010, p. 22 e 23).
Silva, por fim, detalha algumas diretrizes sobre execução de projetos no CIGABC, que atenuam os possíveis vieses
políticos para governança:
Então uma estrutura mínima, o importante, o interessante aqui do ABC
é isso, porque mesmo que se troque o nosso número de cargos comis-
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sionados é bem menor em relação ao grupo efetivo que tem aqui. (...)
[Os] cargos de coordenadores, por exemplo, ele só pode ser ocupado ou
por funcionário do próprio consórcio ou por funcionário cedido, ele não
é feito por nomeação (...).

2.1.3 - Área de atuação
As funções do Consórcio estão definidas como finalidades, tanto no Protocolo de Intenções e quanto no Estatuto
(seção I e II). São descritas como 12 finalidades gerais (art. 3º) e oito específicas (art. 4º) detalhadas em subitens.
São finalidades específicas do Consórcio: “atuar, através de ações regionais, como gestor, articulador, planejador
ou executor” (Estatuto do Consórcio Intermunicipal Grande ABC, 2010, p. 3).
Silva, por sua vez, detalha a atual visão do consórcio, como unidade transfederativa:
(...) o serviço é pros municípios. Como a gente é uma unidade e é trans-federativo aos municípios ai a contratação é feita para os municípios,
porque o que é interessante do consórcio é ele poder contratar um serviço, a exemplo de mobilidade, não ia adiantar eu discutir só contratar
os corredores municipais de Diadema sem discutir com o vizinho que é
São Bernardo, então essa fato de interlocução municipal que reflete, não
adianta eu discutir um plano de macro e microdrenagem se por exemplo
eu tenho aqui divisa com a capital São Paulo, São Caetano e São Bernardo (...).
Assim, conforme entrevista realizada com Silva, a atuação como órgão executor acaba sendo preterida dentre as
atividades definidas na estrutura estatutária.
Para levar à cabo as ações do consórcio, atualmente há em curso a coordenação de 25 Grupos de Trabalho (GTs),
que desenvolvem atividades de acordo as 13 áreas de atuação.
Também como forma de cumprir com as finalidades específicas, o Consórcio mantém dois convênios celebrados
com entidades do terceiro setor e atua nas áreas da saúde e assistência social.
Na área de assistência social, possui convênio com a Organização Social Samaritano São Francisco de Assis, no
Programa Casa Abrigo Regional para acolhimento provisório de mulheres em situação de violência doméstica.

Quadro 13 – GTs e suas finalidades específicas
FINALIDADES ESPECÍFICAS
Infra-estrutura

GRUPO DE TRABALHO
GT Mobilidade Urbana, GT Gestão de Riscos

Desenvolvimento econômico

GT Renda e Economia Solidária, GT Trabalho, GT Desenvolvimento Econômico, GT Finanças,
GT Turismo, GT Assuntos Jurídicos

Desenvolvimento Urbano e
Gestão Ambiental

GT Drenagem Urbana, GT Resíduos Sólidos, GT Meio Ambiente, GT Planejamento Urbano,
GT Habitação

Saúde
Educação, Cultura e Esporte
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Assistência, Inclusão Social e
Direitos Humanos
Segurança Pública

GT Assistência Social, GT Pessoal com Deficiência, GT Igualdade Racial, GT LGBT, GT Gênero,
GT Criança e Adolescentes, GT Políticas de Juventude,
GT Segurança Pública

Fonte: Consórcio Intermunicipal Grande ABC (2019)

Na área da saúde, possui convênio com a Fundação para o Estudo e Tratamento das Deformidades Crânio-Faciais
(FUNCRAF), com sede em São Bernardo do Campo, que realiza atendimentos nas áreas de Deficiência Auditiva e
Fissura Lábio – Palatal. O Consórcio apoia arcando com parte do aluguel do imóvel da subsede da Fundação.

2.1.4 - Aspectos financeiros do Consórcio
As receitas do CIGABC são provenientes da participação dos municípios no orçamento anual (rateio) e também de
recursos vindos do Estado de São Paulo e da União. No caso do rateio municipal, o valor do repasse é um percentual proporcional à receita líquida de cada município.
O percentual de repasse já chegou a 0,5%, porém foi reduzido para 0,25%, em 2017 (Consórcio Intermunicipal
Grande ABC, 2017). Em seguida, para 0,17% diante da reinvindicação dos prefeitos, que alegavam dificuldades em
arcar com a contribuição em meio ao período de crise econômica em 2018124, conforme registrado na 88ª Assembleia Geral Ordinária (ago/2017)125.
Conforme relatado na 96ª Assembleia Geral (abril/2018), os municípios possuem dívidas com o consórcio, devido os repasses em atraso, que são recorrentes. Desta forma, é necessário acordo de parcelamento para quitação
da dívida. Em 2018, São Caetano tinha uma dívida de 1,3 milhões referente à 2016 e ainda não havia solicitado
parcelamento.
As receitas são compostas pelas transferências estabelecidas nos Contratos de Rateio e também, pelos valores
repassados para os Programas e Termo de Compromisso celebrado com o Ministério das Cidades (Consórcio Intermunicipal Grande ABC, 2019).
Para 2020, a receita total do Consórcio foi orçada, conforme as seguintes estimativas:

Tabela 15 – Receitas previstas para 2020
FONTE RECEITA
Transferência rateio
Transferência parcelamentos
Transferência Casa Abrigo

PREVISÃO DA RECEITA (R$)
7.099.401,81
689.093,16
1.000.000,00

Transferência Funcraf

227.932,32

Transferência Centro de Formação da Guarda

569.876,30

TOTAL

9.586.303,59

Transferência Federal para o Consórcio

4.369.590,16

Transferência Estadual para o Consórcio

4.735.172,11

TOTAL FONTE EXTERNA

9.104.762,27

TOTAL GERAL (RECEITAS CORRENTES)

124

18.691.065,86

Disponível em: https://www.dgabc.com.br/Noticia/2979505/consorcio-estuda-cobrar-rateio-de-0-17-do-estado

125 Disponível em: http://consorcioabc.sp.gov.br/imagens/pagina/88%20Assembleia%20Geral%20-%20Agosto%202017.pdf
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Fonte: Orçamento Anual do Exercício de 2020 (CIGABC)126

Conforme conferido na entrevista realizada com Silva, os recursos referentes às transferências governamentais
decorrem de dois programas de infra-estrutura:
Hoje o consórcio recebe dois recursos externos, fora do repasse dos municípios, ele recebe esse recurso que é do PAC Mobilidade, pra finalização
do projeto dos corredores, que na verdade já acabou, já tá nas prestações
de contas finais, e do CCO [Centro de Controle Operacional], que está em
vias de acabar ainda este ano. E do governo estadual é da FEHIDRO que
é do governo do estado, que aí já é pra projetos mais na área de macro e
microdrenagem. Então hoje o que a gente recebe do governo federal é do
PAC Mobilidade e é do Fundo Estadual de Recursos Hídricos, o FEHIDRO,
que vem do governo estadual.
Com base no orçamento anual do exercício de 2020, a proporcionalidade das receitas correntes dos municípios
consorciados:

Tabela 16 – Proporcionalidade das receitas (rateio)
ITEM

VALOR

CONTRIBUIÇÃO (%)

TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ

1.128.633,55

6,0384%

TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

3.192.156,66

17,0785%

TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

954.671,59

5,1076%

TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA

896.396,38

4,7959%

TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

710.450,12

3,8010%

TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES

162.024,74

0,8669%

TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA

55.068,77

0,2946%

TOTAL

37,9829%

Fonte: Orçamento Anual do Exercício de 2020 (CIGABC)

2.1.5 - Mudanças após implementação do consórcio: prós e contras
Em reportagem, Luis Bresciani, ex-diretor executivo, defendeu a importância do Consórcio e suas ações consorciadas, porém acredita que não há o devido reconhecimento127.
“As obras de macro e micro drenagem como foi no passado, a construção
da rede de piscinões, a Universidade Federal do ABC, são resultado de
ações do Consórcio. Só que não tem uma placa lá do Consórcio Intermunicipal brilhando em laranja e preto”, afirma o secretário executivo,
fazendo referência às cores do logotipo da entidade (Redação Repórter
Diário, 2016).

126 Disponível em: http://consorcioabc.sp.gov.br/imagens/pagina/Or%C3%A7amento%202020.pdf
127

Disponível em: https://www.reporterdiario.com.br/noticia/2204791/
bresciani-defende-importancia-do-consorcio-intermunicipal/
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Dentre os projetos resultantes de ações consorciadas, foram desenvolvidos em parceria com o Governo do Estado de São Paulo128: a construção do Hospital Regional Mário Covas (Santo André) e do Hospital Regional Serraria
(Diadema), a implantação das Faculdades de Tecnologia (A partir de 2002 - FATECs de Santo André, Mauá, São
Bernardo do Campo e São Caetano do Sul), o Movimento Criança Prioridade 1, o Projeto Alquimia de Qualificação
Profissional para a Indústria do Plástico e também, o acordo para o Trecho Sul do Rodoanel.
Também foram desenvolvidos programas sociais e projetos em convênio com o governo federal, tais como: Brasil
Alfabetizado, Construção Coletiva de Espaços e Tempos de Paz nas Escolas, fortalecimento das Políticas de Gênero
e Igualdade Racial e o Programa Casa Abrigo Regional (instituído em 2003 para atendimento de mulheres vítimas
de violência doméstica). Além disso, no ensino superior, teve a criação da Universidade Federal do ABC (2005) e a
instalação do campus da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), em Diadema, conforme consta no Protocolo
de intenções (Consório Intermunicipal do Grande ABC, 2009).
Em 2018, o Consórcio foi contemplado no Programa Internacional de Cooperação Urbana, desenvolvido pela
União Europeia. O objetivo deste arranjo colaborativo foi promover a troca de experiências em projetos de mobilidade urbana entre a região do ABC e a cidade de Turim, na Itália129:
“A troca de experiências deste programa coloca o ABC como exportador
de políticas públicas de qualidade e também importador de bons instrumentos para melhorar a vida das pessoas. Nossos técnicos vão debater
profundamente os grandes desafios que temos para resolver ou, pelo
menos, minimizar na área da mobilidade urbana” (Domiciano, 2018).
Na percepção do atual prefeito de Santo André, Paulo Serra, a parceria com os italianos é de suma importância
para o Consórcio, devido a oportunidade de aprendizado mútuo entre as partes e a possibilidade de aplicar boas
práticas mundiais no desenvolvimento da região. Na visita ao Brasil, a comitiva italiana sugeriu um conselho com
poder decisório, com função executiva, não só consultiva130.

2.1.6 - Percepção dos munícipes sobre as ações e projetos realizados pelo Consórcio ABC
Com objetivo de explorar as percepções dos munícipes do Grande ABC, dados secundários extraídos de fontes,
como Google e Facebook, foram analisados. Apesar de termos um grande volume de notícias e reportagens sobre
as ações do Consórcio, verificou-se que os dados sobre as percepções e opinião da população são limitados.
O Consórcio possui páginas nas diversas redes sociais, como: Instagra, Facebook, Twitter e Youtube, que são canais acesssíveis para comunicação junto a população.
No Facebook131, foi localizada a página do CIGABC, onde há registros de postagens e comentários dos moradores a
respeito de vários tópicos, dentre eles. Localizou-se postagens nos anos de 2016 (3), 2017 (1) e 2018 (2).
Os jornais online da região apresentam poucas ou quase nenhuma matéria sobre tais percepções dos munícipes,
mas apresentam reportagens com publicidade das ações feitas pelo Consórcio.
Segundo as postagens no Facebook, tais ações divide opiniões da população local. Em uma postagem de dezembro de 2016, o munícipe mostra sua insatisfação em relação à secretaria de esportes. Ele menciona: “Essa sec128

Disponível em: http://consorcioabc.sp.gov.br/historico

129 Disponível em: https://www.diarioregional.com.br/2018/02/27/
consorcio-intermunicipal-do-abc-inicia-cooperacao-tecnica-com-turim-ita-em-programa-da-uniao-europeia/
130 Disponível em: https://www.dgabc.com.br/Noticia/2864450/turim-sugere-conselho-com-poder-de-decisao-na-regiao-metropolitana
131

Os comentários da seção abaixo podem ser visualizados na íntegra na página do Consórcio ABC, disponível em: https://
www.facebook.com/consorcioabc/
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retaria deixou diversas equipes sem material de treino e sem transporte para os jogos!!! VERGONHA!” (Neto Scott,
comentário na página do Facebook do Consórcio, em 2016)
Em postagem de fevereiro de 2018, outro munícipe destaca que apesar de ter protocolado sugestões para desenvolvimento do trânsito em São Bernardo, que não teve nenhuma atenção ou retorno por parte do Consórcio:
“Em entrevista do presidente do Consórcio, ele explica que é importante
a população ajudar no desenvolvimento para melhorias do trânsito (...)
Moro em São Bernardo e enviei projeto com custo muito baixo a melhorias do trânsito em torno do viaduto Tereza Delta(...) Protocolei esse projeto na rede fácile conversei com as pessoas responsáveis pelo trânsito
ali. Sabe qual foi a resposta? Nenhuma. Mais de quatro meses de pura
displicência por parte do setor de trânsito da cidade.” (Márcio Guiba,
comentário na página do Facebook do Consórcio, em 2018)
Tal relato mostra falta de relacionamento entre o setor responsável pelo trânsito e a equipe do próprio Consórcio.
Além disso, também demostra que apesar de ter as redes sociais, não há um canal efetivo para que a comunidade
possa contribuir ativamente.
Em outra postagem de março de 2018, outro morador relata que há mais de 20 anos, eles sofrem com as chuvas de
início de ano, que atrapalham a locomoção dos cidadãos entre o Grande ABC e a cidade de São Paulo, incluindo
os tanto os transportes públicos (trem e metrô), quanto os carros particulares. Ele diz: “Já passou da hora desse
consórcio se reunir e discutir o problema da transitoriedade dos cidadãos pelas cidades do ABC e SP.” (William
Leite, comentário na página do Facebook do Consórcio, em 2018)
Por outro lado, há relatos de moradores que avaliam positivamente as ações do Consórcio. Como em uma postagem de julho de 2017: “Fundamental para e agilizar a retomada do Desenvolvimento Regional. Ninguém mais
sobrevive ficando isolado. Ações e pensamentos precisam ser sinérgicos” (R. Ribeiro, comentário na página do
Facebook do Consórcio, em 2017). Neste relato, ela reconhece que as ações conjuntas dos municípios são importantes para a região.
Em janeiro de 2019, outra postagem demonstra a percepção de ter um espaço de contribuição e transparência
nas ações do CIGABC: “Por dentro dos GTs – mostra as ações que os Grupos de Trabalho estão realizando, o que
possibilita que a sociedade conheça, fiscalize e contribua com as políticas públicas regionais.” (Maria Marques,
comentário na página do Facebook do Consórcio, em 2019)
Percebe-se que o Consórcio é uma referência bem sucedida, entre os gestores públicos e academicos, que estudam sobre o tema. Porém, a população ainda demonstra espaço para avanços e melhorias em alguns setores.
Nesse sentido, em janeiro de 2019, foi lançado o Instituto ABC Dados132, que apresentou a primeira pesquisa estatística sobre a opinião dos moradores do ABC:
“Mesmo revelando forte vínculo e apreço pela região, os moradores do
ABC demonstram insatisfação em relação aos serviços públicos analisados. Em todos eles (saúde, educação, segurança, transporte e trânsito)
mais de 60% dos entrevistados declararam estar insatisfeitos ou muito
insatisfeitos (Faria, 2019).
Apesar dessa insatisfação, a maioria dos entrevistados (72%), considera a região um lugar ótimo ou bom para
morar (Instituto ABC Dados, 2019).
A pesquisa apresenta muitos contrapontos. Quando perguntados sobre a pessoa que melhor representa a região

132

Disponível em: https://www.abcdoabc.com.br/abc/noticia/-a-cara-abc-abc-dados-divulga-1-pesquisa-76255
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do ABC, a figura do Prefeito Celso Daniel foi citada por 5% dos respondentes, porém 63% não soube responder.
Como menciona Bresciani (2011), o líder exerceu papel importante na fundação do Consórcio. Nesta pesquisa,
apesar de não ser possível inferir o reconhecimento do papel do líder na fundação do Consórcio, de forma indireta
há reconhecimento de sua figura como representante da região, mesmo após 17 anos de sua morte.
O instituto foi fundado pelo sociólogo Marcos Soares, especialista em opinião pública e estratégias em comunicação política e pelo engenheiro Maurício Mindrisz, especialista em análise e interpretação de pesquisas, que já foi
secretário nas prefeituras de Santo André e São Bernardo133 (Moço, comentário na página do Facebook do Consórcio, em 2019). Apesar da pesquisa ser uma iniciativa privada, pode ser promissora para que gestores públicos
tenham acesso a dados sobre a opinião dos moradores dos sete municípios.

133

Disponível em: https://www.dgabc.com.br/Noticia/3008644/abc-dados-nasce-para-tentar-desvendar-a-regiao.
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2.2 – Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí - CIMVI
De modo a refletir sobre a cooperação estabelecida em âmbito intermunicipal, o presente texto objetiva apresentar o conceito e a relevância dos consórcios públicos para a sociedade brasileira. Para tanto, será observado,
descrito e caracterizado o caso do Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí – CIMVI, celebrado, atualmente, entre 15(quinze) munícipios do Médio Vale do Itajaí, cuja localização é no Estado de Santa Catarina (SC).
No caso do Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí (CIMVI), o “problema comum” identificado, e que
teria motivado a criação do consórcio volta-se às questões ambientais vivenciadas, até então, pelos municípios
de Benedito Novo, Doutor Pedrinho, Rio dos Cedros, Rodeio e Timbó, situados no Médio Vale do Itajaí, Estado de
Santa Catarina.
Ou seja, o intento é firmado visando, sobretudo, o desenvolvimento sustentável para o Médio Vale do Itajaí. Na
segunda cláusula do documento, que versa sobre as intenções da cooperação (CIMVI, 2020), está prevista a finalidade de promover o desenvolvimento humano, social, cultural e econômico do território, através da conservação
e preservação dos ecossistemas; melhoria da qualidade de vida das populações; valorização da identidade popular e da cultura; do fortalecimento das cadeias produtivas, dentre outras intenções apresentadas ao longo do
documento (cf. Item 2.3, p.6).
Dessa maneira, o consórcio público, denominado CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI
é constituído:
[...] sob a forma de associação pública, com personalidade jurídica de
direito público e natureza autárquica interfederativa, integrando, nos
termos da lei, a administração indireta dos entes consorciados (CIMVI,
2020, p.5, grifos meu).

Atualmente, o CIMVI é constituído por 15(quinze) municípios consorciados, e como qualquer outro consórcio público, ele também deve reger-se pelo estabelecido na legislação nacional.
O Consórcio [CIMVI] adquire personalidade jurídica de direito público
mediante a vigência das leis de ratificação de pelo menos cinco dos entes
consorciados, na forma deste Protocolo de Intenções, da Lei nº 11.107/05
e do seu regulamento (op.cit., 2020, p.5).

2.2.1 – Abrangência territorial e perfil socioeconômico
Segundo o banco de dados da Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí (AMMVI), a região possui uma área
de 4.483.98
. Em 2018, a população total no Médio Vale era de 782.458 habitantes, sendo composta,
predominantemente, pelas etnias alemã, italiana e portuguesa. Já a densidade demográfica corresponde à 174
Hab./

, conforme informações134 disponibilizadas pela própria AMMVI (apud. IBGE: DPE e COPIS, 2017).

A associação divulga, ainda, dados mapeando o perfil demográfico e socioeconômico do Médio Vale do Itajaí, tais
como o IDH-M, índices geográficos, e PIB per capita, conforme disposto abaixo, respectivamente nas figuras 2, 3 e 4.

134 Os dados e as informações sobre as características do Médio Vale do Itajaí podem ser acessados em: https://static.
fecam.net.br/uploads/1534/arquivos/1629264_Folder_Um_Vale_em_Crescente_Expansao.pdf
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Figura 26 - IDH-M do Médio Vale do Itajaí

Fonte: AMMVI (2017). Reprodução.

Figura 27 - Índices geográficos do Médio Vale do Itajaí

Fonte: AMMVI (2017). Reprodução.

Figura 28 - PIB per capita do Médio Vale do Itajaí

Fonte: AMMVI (2017). Reprodução.

Em relação aos aspectos naturais e geográficos, o Médio Vale do Itajaí é marcado pela presença abundante de
recursos naturais, tendo o Rio Itajaí-Açu como o principal manancial. Por ser “rico em cachoeiras, montanhas, rios,
madeira de reflorestamento, minérios e cavernas, além de parques ecológicos” (AMMVI, 2017), o Médio Vale adquire
lugar importante no setor do turismo, oferecendo opções de lazer e empreendimentos que necessitam, sobretudo,
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de recursos hídricos. Além disso, conferem à região o status de Vale Europeu, devido ao processo de colonização,
que trouxe para as cidades muitos imigrantes da Europa, especialmente, italianos e alemães.
No que concerne ao Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí (o CIMVI), sua localização está na região
supracitada (ver mapa abaixo135). E os 15(quinze) municípios consorciados são: Ascurra, Apiúna, Benedito Novo,
Botuverá, Doutor Pedrinho, Gaspar, Guabiruba, Indaial, Ilhota, Luiz Alves, Massaranduba, Pomerode, Rio dos Cedros, Rodeio e Timbó.

Figura 29 - Mapa do Médio Vale do Itajaí

Fonte: AMMVI (2017). Reprodução.

A seguir será apresentado, brevemente, o perfil demográfico e as características socioeconômicas de cada uma
das cidades consorciadas. Importante mencionar que as informações sobre elas foram retiradas, em sua maioria,
da página136 oficial do Consórcio, e do site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
A começar pela cidade de Ascurra, que foi fundada no dia 1º de abril de 1963. Encontra-se localizada na microrregião de Blumenau, a 185Km de Florianópolis, e está 88m acima do nível do mar. Ascurra é considerada a cidade
“mais simpática do Vale Europeu”, sendo marcada, portanto, por uma forte influência europeia. Tem na indústria,
no comércio e na agricultura familiar, suas principais atividades econômicas.

Tabela 17 – Município Consorciado no CIMVI
ASCURRA
Área
População
Densidade Demográfica

111 km²
7.877
66,83 hab./ km²

135 Disponível em: https://static.fecam.net.br/uploads/1534/arquivos/888088_Divisao_politico_administrativa.pdf
136 cf. https://cimvi.sc.gov.br/consorciados/
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PIB

152.526,62 (em R$ 1.000)

PIB per capita

24.440,55

IDH-M

0,742

IFDM

0.7807

Fonte: CIMVI, IBGE e FIRJAN

Com a data de fundação em 4 de janeiro de 1988, Apiúna está localizada a 187Km de Florianópolis, e também faz
parte da microrregião de Blumenau. Sua altitude corresponde a 87m acima do nível do mar. Apiúna é caracterizada pela natureza “praticamente intocada”, pela abundância de cachoeiras e pelas Festas: da Tangerina (junho), e
da padroeira do município Sant’Ana (agosto). As principais atividades econômicas são: confecção, indústria química, agricultura, avicultura e madeira.

Tabela 18 – Município Consorciado no CIMVI
APIÚNA
Área

494 km²

População

10.542

Densidade Demográfica
PIB

19,46 hab./ km²
414.328,08 (em R$ 1.000)

PIB per capita

39.352,86

IDH-M

0,708

IFDM

0.7580

Fonte: CIMVI, IBGE e FIRJAN

Benedito Novo localiza-se a 190Km de Florianópolis, 130m acima do nível do mar. Desenvolve atividades econômicas nas áreas da indústria, agropecuária e energia elétrica. O município é caracterizado por grutas, orquidários,
além de possuir uma reserva biológica, e foi fundado em 20 de dezembro de 1961.

Tabela 19 – Município Consorciado no CIMVI
BENEDITO NOVO
Área
População
Densidade Demográfica
PIB
PIB per capita

389 km²
11.652
26,58 hab./ km²
212.988,06 (em R$ 1.000)
25.739,56

IDH-M

0,740

IFDM

0.7518

Fonte: CIMVI, IBGE e FIRJAN

Já Botuverá, cuja fundação foi em 9 de junho de 1962, encontra-se a 149Km de Florianópolis, e assim como no
município Benedito Novo, Botuverá também está localizada na microrregião de Blumenau. A atividade econômica
na cidade gira em torno das indústrias de mineração e têxtil. Botuverá está a 85m acima do nível do mar.
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Tabela 20 – Município Consorciado no CIMVI
BOTUVERÁ
Área

303 km²

População

5.246

Densidade Demográfica

15,09 hab./ km²

PIB

226.336,72 (em R$ 1.000)

PIB per capita

55.425,59

IDH-M

0,724

IFDM

0.7341

Fonte: CIMVI, IBGE e FIRJAN

O município de Doutor Pedrinho, fundado no dia 4 de janeiro de 1988 está a 197Km de Florianópolis e 530m acima do nível do mar. Em toda a extensão da cidade existem cachoeiras, corredeiras, morros e cânions que atraem
turistas. No mês de julho ocorre o Festival da Canção de Doutor Pedrinho, o FESCAPE. Em relação às atividades
econômicas, destaca-se em Doutor Pedrinho a indústria, a agropecuária e o setor de serviços.

Tabela 21 – Município Consorciado no CIMVI
DOUTOR PEDRINHO
Área

375 km²

População

4.064

Densidade Demográfica

9,62 hab./ km²

PIB

78.401,66 (em R$ 1.000)

PIB per capita

27.923,23

IDH-M

0,716

IFDM

0.7441

Fonte: CIMVI, IBGE e FIRJAN

A cidade de Gaspar movimenta a economia com atividades da indústria, do comércio, turismo e agricultura. Fundada em 18 de março de 1934, localiza-se a 120Km de Florianópolis, 18m acima do nível do mar. Dentre as cidades
que são limítrofes à Gaspar está o município de Guabiruba.

Tabela 22 – Município Consorciado no CIMVI
GASPAR
Área
População
Densidade Demográfica
PIB
PIB per capita

386 km²
69.639
149,91 hab./ km²
2.417.701,47 (em R$ 1.000)
41.905,48

IDH-M

0,765

IFDM

0.7980

Fonte: CIMVI, IBGE e FIRJAN
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Guabiruba, por sua vez, encontra-se localizada a 116Km de Florianópolis, 21m acima do nível do mar. A data de
fundação do munícipio é 10 de junho de 1962, e suas principais atividades econômicas são: indústria de confecção,
malhas e metalurgia.

Tabela 23 – Município Consorciado no CIMVI
GUABIRUBA
Área

174 km²

População

23.832

Densidade Demográfica

105,51 hab./ km²

PIB

879.532,18 (em R$ 1.000)

PIB per capita

39.703,30

IDH-M

0,754

IFDM

0.8033

Fonte: CIMVI, IBGE e FIRJAN

Fundado em 21 de junho de 1958, Ilhota é um município, com características rurais, localizado a 187Km de Florianópolis, 15m acima do nível do mar. Atua na produção, confecção e comércio de roupas íntimas e de moda praia.
Tais atividades econômicas contribuem para a geração de empregos na cidade.

Tabela 24 – Município Consorciado no CIMVI
ILHOTA
Área

254 km²

População

14.184

Densidade Demográfica

48,86 hab./ km²

PIB

466.031,29 (em R$ 1.000)

PIB per capita

49.189,96

IDH-M

0,738

IFDM

0.7378

Fonte: CIMVI, IBGE e FIRJAN

Já Indaial, cuja fundação é 28 de fevereiro de 1934, possui um diversificado parque industrial, que junto com a
agricultura e o setor de serviços configuram-se nas principais atividades econômicas do município. Indaial também desperta interesse para o turismo ecológico, está localizado a 160Km de Florianópolis, 160m acima do nível
do mar.

Tabela 25 – Município Consorciado no CIMVI
INDAIAL
Área
População
Densidade Demográfica
PIB
PIB per capita
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127,33 hab./ km²
2.266.255,66 (em R$ 1.000)
37.591,23
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IDH-M

0,777

IFDM

0.8252

Fonte: CIMVI, IBGE e FIRJAN

Luiz Alves é uma cidade localizada a 130 Km de Florianópolis, 70m acima do nível do mar. Fundada em 18 de julho
de 1958, tem na agricultura e na indústria têxtil suas principais atividades econômicas.

Tabela 26 – Município Consorciado no CIMVI
LUIZ ALVES
Área

260 km²

População

12.859

Densidade Demográfica

40,16 hab./ km²

PIB

484.150,20 (em R$ 1.000)

PIB per capita

45.995,95

IDH-M

0,737

IFDM

0.7979

Fonte: CIMVI, IBGE e FIRJAN

Com localização a 158Km de Florianópolis, e 58m acima do nível do mar, está o município de Pomerode. Fundada
em 21 de janeiro de 1959, a cidade possui uma forte tradição alemã, além das suas belezas naturais. Desenvolvendo a economia nos setores da indústria e serviços, Pomerode também é reconhecida por promover uma boa
qualidade de vida.

Tabela 27 – Município Consorciado no CIMVI
POMERODE
Área

215 km²

População

33.447

Densidade Demográfica
PIB

129,28 hab./ km²
1.767.465,78 (em R$ 1.000)

PIB per capita

59.345,03

IDH-M

0,780

IFDM

0.8067

Fonte: CIMVI, IBGE e FIRJAN

Massaranduba é uma cidade que foi fundada no dia 11 de novembro de 1961. Encontra-se localizada no litoral de
São Francisco do Sul, a 178Km de Florianópolis, 26m acima do nível do mar. Suas principais atividades econômicas
são a agricultura e as indústrias têxtil, química e moveleira.

Tabela 28 – Município Consorciado no CIMVI
MASSARANDUBA
Área
População
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Densidade Demográfica

39,23 hab./ km²

PIB

521.637,69 (em R$ 1.000)

PIB per capita

35.791,94

IDH-M

0,774

IFDM

0.7918

Fonte: CIMVI, IBGE e FIRJAN

Por sua vez, o município de Rio dos Cedros, fundado em 19 de dezembro de 1961 é conhecido pelas montanhas,
pelos rios e a presença considerável de animais silvestres, característicos da cidade. Com a localização a 190Km de
Florianópolis e 85m acima do nível do mar, Rio dos Cedros é limítrofe aos municípios Doutor Pedrinho, Pomerode
e Timbó.

Tabela 29 – Município Consorciado no CIMVI
RIO DOS CEDROS
Área

554 km²

População

11.676

Densidade Demográfica

18,56 hab./ km²

PIB

259.248,85 (em R$ 1.000)

PIB per capita

27.137,80

IDH-M

0,729

IFDM

0.7694

Fonte: CIMVI, IBGE e FIRJAN

Já Rodeio, que foi fundada em 14 de março de 1937 corresponde à uma cidade localizada a 195Km de Florianópolis, 88m acima do nível do mar. O município, que tem na indústria e no setor de serviços suas principais atividades
econômicas, é caracterizado, em termos culturais, pela tradição centrada nos costumes italianos.

Tabela 30 – Município Consorciado no CIMVI
RODEIO
Área
População
Densidade Demográfica
PIB
PIB per capita

130 km²
11.551
84,06 hab./ km²
249.860,39 (em R$ 1.000)
23.836,77

IDH-M

0,754

IFDM

0.8105

Fonte: CIMVI, IBGE e FIRJAN

Finalmente, o município de Timbó, fundado em 25 de março de 1934, está a 170Km de Florianópolis, em uma
altitude de 68m acima do nível do mar. E assim como acontece em Pomerode, Timbó, igualmente, se destaca pela
qualidade de vida. A cidade é caracterizada por uma presença significativa da natureza, e tem na indústria e no
setor de serviços suas principais atividades econômicas.
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Tabela 31 – Município Consorciado no CIMVI
TIMBÓ
Área

127 km²

População

44.238

Densidade Demográfica
PIB

288,64 hab./ km²
1.690.839,51 (em R$ 1.000)

PIB per capita

42.803,22

IDH-M

0,784

IFDM

0.8278

Fonte: CIMVI, IBGE e FIRJAN

Juntos, os municípios acima descritos, formam o Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí – CIMVI, que no
ano de 2018 comemorou 10(dez) anos desde sua fundação.

Figura 30 – Foto com representantes dos 15 consorciados do CIMVI

Fonte: site CIMVI

2.2.2 – Trajetória do Consórcio Intermunicipal do CIMVI
Com início das suas atividades no ano de 1998, o CIMVI é anterior à Lei n.º 11.107 de 2005. Lei esta que formaliza e
instrumentaliza a organização dos entes federativos na forma de consórcio público. Assim, percebe-se, no caso do
CIMVI, que há adequação legal das atividades, tanto no que estabelece a constituição, quanto no que está previsto
no seu Protocolo de Intenções, na própria Lei nº 11.107/05 e em seu regulamento.
Como mencionado do início deste texto, o Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí – CIMVI, surge a partir
da intenção de cooperação entre os municípios de Benedito Novo, Doutor Pedrinho, Rio dos Cedros, Rodeio e
Timbó. No ano de 1998, essas cidades se depararam com problemas ambientais comuns, ocasionados pelo crescimento socioeconômico local.
O impacto ambiental gerado na região, portanto, levou à constituição de pessoa jurídica para promover a gestão
consorciada das atividades, especialmente, as relativas ao meio ambiente e à gestão dos recursos hídricos. Inclusive, na época o consórcio tinha o nome de “Consórcio Intermunicipal da Bacia Hidrográfica do Rio Benedito”.
A mudança de nome, para “Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí” só acontece no ano de 2003, ano em
que ingressam no consórcio as cidades de Apiúna, Ascurra, Indaial e Pomerode. Após dez anos, em 2013, passam
a fazer parte do CIMVI os municípios de Gaspar, Guabiruba e Botuverá. E no ano de 2017, Ilhota, Massaranduba e
Luiz Alves, totalizando os quinze municípios consorciados atualmente (2020).
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Figura 31 – Linha do tempo com o ano de entrada dos municípios no CIMVI

Fonte: site CIMVI. Reprodução.

Em consonância com a Lei n.º 11.107/05, com o seu regulamento interno e demais disciplinas legais, o CIMVI assume personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica interfederativa. Com prazo de duração indeterminado, sua finalidade consiste na promoção do desenvolvimento humano, social, cultural e econômico do
território onde atua. Para tanto, o CIMVI confere à sustentabilidade papel basilar. A partir dela orienta-se toda a
proposta de desenvolvimento do consórcio para o Médio Vale do Itajaí, observando-se três dimensões principais
(CONTRATO137 CIMVI, 2020): a ambiental; a sociocultural e a econômica (ver imagem abaixo).

Figura 32 – Dimensões que orientam as ações do CIMVI

Fonte: site CIMVI. Reprodução.

Por sua vez, os serviços relativos ao controle interno, contabilidade ou jurídicos poderão ser realizados, a título de
cooperação, pela Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí – AMMVI, que fica localizada no município de
Blumenau, em Santa Catarina.
Já a sede do CIMVI localiza-se138 na zona rural do município de Timbó (SC), que também abriga o aterro sanitário
criado pelo consórcio. Alguns estudos técnicos realizados no início dos anos 2000 demonstraram a viabilidade
da implantação do aterro na região. Mostrou-se ser mais vantajoso fazê-lo através da parceria consorciada, pois
de acordo com o diagnóstico em questão, seria bem mais custoso se cada município arcasse com o investimento
separadamente. Assim, no ano de 2002, o CIMVI implementa o aterro na cidade de Timbó.
137 Cláusula Segunda, Item 2.3, 2020, p. 3.
138

Rua Tupiniquim, nº 1.070, Zona Rural, CEP. 89120-000, na cidade de Timbó, Estado de Santa Catarina.
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2016 pode ser considerado um ano divisor de águas para o consórcio, porque até então, o consórcio era basicamente resumido em duas funções: uma, aterro sanitário, na condição de destinação final e a parte do turismo
nessas duas atividades apenas, focadas apenas, não reduzindo a importância delas, mas muito focadas apenas
naqueles ítens.
O CIMVI pautou uma Política Municipal de Educação Ambiental139, para atender a demanda pela gestão dos resíduos sólidos nos municípios consorciados. A Política é vista como uma das atividades mais relevantes desenvolvidas
pelo consórcio. O projeto, que busca atuar preventivamente em Áreas de Preservação Permanente, já foi publicado, na forma de lei, nos municípios de Rodeio e Benedito Novo.
A partir de então, foi alterado todo o estatuto do consórcio, processo que trouxe uma série de outros serviços. Atualmente, o documento prevê todo e qualquer serviço das prefeituras e mesmo que seja o executor, o CIMVI tem
condição de prestar determinados serviços, antes restritos à atuação municipal respectiva. Com a medida, foram
trazidos novos municípios (Botuverá, Gaspar, Guabiruba, Massaranduba, Ilhota), sendo o CIMVI passando de 9 a
15 municípios, os quais passaram também a utilizar os serviços do aterro sanitário, aumentando a quantidade
de recursos arrecadada e viabilizando um plano de expansão para operação dos resíduos e produção de energia.
Nos últimos anos, houve também a criação de um programa de licenciamento ambiental dos municípios e pertencentes ao consórcio.
Outra atividade interessante, pensada para melhorar a qualidade da gestão dos resíduos sólidos, foi a criação140 da
Central de Valorização de Resíduos 1 (CVR 1). Trata-se de uma estrutura onde será realizada a triagem dos materiais
provenientes da coleta seletiva e Ecopontos141.
Em 2020, o atual Diretor Executivo do CIMVI também destacou – conforme reportagem142 divulgada pelo Jornal do
Médio Vale e entrevista conduzida pelos coordenadores deste estudo – o quanto as iniciativas do consórcio, em
especial as pautadas no Parque Girassol143, têm aumentado a capacidade de atuação do CIMVI.
O Parque em questão refere-se à uma unidade de educação ambiental, cujos projetos estão voltados à promoção
de conscientização ambiental, bem como para a devida gestão de resíduos sólidos. Encontra-se localizado na cidade de Timbó (SC). Importante mencionar que o CIMVI só está autorizado a atuar na área correspondente à soma
dos territórios das cidades consorciadas.
A partir de 2017 até 2020 todas as metas colocadas tem sido implementeadas com sucesso, sem uso de recursos
de terceiros.

2.2.3 – Funcionamento, estrutura e atuação
Em termos dos objetivos, o Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí (CIMVI) tem o intuito de promover,
sobretudo, atividades ligadas à Cultura, ao Esporte e ao Turismo.
Também são objetivos144 do CIMVI:
A gestão associada de serviços públicos ou de interesse público;
139 Cf.: https://cimvi.sc.gov.br/evento-apresenta-programas-de-educacao-ambiental-dos-municipios-consorciados-ao-cimvi/
140 Cf.: https://cimvi.sc.gov.br/coleta-seletiva-e-convencional-atraves-do-cimvi-inicia-em-outubro/
141

Criados pelo CIMVI, são locais destinados à entrega voluntária e gratuita de resíduos (materiais recicláveis) pela população. Atualmente, o Ecoponto já encontra-se instalado nos municípios consorciados de Timbó, Massaranduba, Rodeio,
Botuverá e Ascurra.

142 Cf.: http://www.jornaldomediovale.com.br/on-line/cotidiano/cimvi-parceria-otimizada-1.2197766
143

Cf.: https://cimvi.sc.gov.br/parque-girassol/

144

Os objetivos do CIMVI encontram-se disponíveis no site, e com maior detalhamento no documento do Protocolo de
Intenções. Disponível em: https://cimvi.sc.gov.br/publicacoes/protocolo-de-intencoes/

Projeto INTERGOV

137

Promoção do uso racional dos recursos naturais e a proteção do meio-ambiente;
Gestão e a proteção de patrimônio urbanístico, paisagístico ou turístico comum;
Ações e políticas de desenvolvimento urbano, socioeconômico local e regional;
Aquisição ou administração de bens para uso compartilhado dos Municípios
consorciados; etc.
(Disponível in: cimvi.sc.gov.br)
De acordo com as informações disponibilizadas na página institucional do CIMVI, afirma-se que a partir das ações
empreendidas no consórcio, foi possível a implementação pioneira no Brasil do Programa145 de Licenciamento Ambiental, uma parceria otimizada com os municípios consorciados e o serviço de Saneamento em Resíduos Sólidos.
Desde o ano de 2015, o CIMVI vem trabalhando na proposta de implementação de um licenciamento ambiental,
com o intuito de minimizar a degradação ambiental na região do Médio Vale do Itajaí. A expectativa era que o
consórcio, através da parceria técnica com as cidades, pudesse agilizar e aperfeiçoar os procedimentos administrativos necessários à melhoria do licenciamento ambiental nos municípios consorciados.
No que se refere à organização administrativa, esta ocorre por meio de estatutos, que devem atender a todas as
cláusulas do Protocolo de Intenções, além do Contrato. Por sua vez, a estrutura organizacional do consórcio é
composta por (a) Assembleia Geral (órgão colegiado); (b) Diretoria (Presidência e Executiva); (c) Conselho Intermunicipal (Cultura, Esporte e Turismo); e (d) órgãos de Gestão, nas áreas de Saneamento Básico; Serviços; Cultura,
Esporte e Turismo; Meio Ambiente e Recursos Naturais.

Figura 33 – Estrutura Organizacional do CIMVI

Fonte: site CIMVI. Reprodução.

A Assembleia Geral, instância máxima do CIMVI, deve ser constituída pelos chefes dos poderes executivos de todos
os quinze municípios consorciados. Nesse sentido, ela atribui a cada um deles o direito à um voto durante as deliberações que lhes são atinentes. Além disso, cabe à Assembleia eleger ou destituir um membro Presidente e outro
Vice-Presidente para mandato de 1(um) ano. Os dois farão parte da Diretoria Executiva do consórcio.
Já a Diretoria Executiva responsabiliza-se, especialmente, pela gestão das atividades do CIMVI. É composta por
dois membros, sendo um o Presidente e o outro o Diretor Executivo, o qual recomenda-se possuir formação profissional em nível superior, e considerável conhecimento, tanto acerca das finalidades do CIMVI, quanto em Administração Pública. Respeitadas às deliberações da Assembleia Geral, e com anuência da Diretoria Executiva e do
Conselho Intermunicipal, os órgãos gestores poderão se dedicar ao desempenho das atividades do consórcio.
Instituído pela Resolução nº 138 de 2015146, o Conselho Intermunicipal de Cultura, Esporte e Turismo do CIMVI, é incumbido de propor a formulação e auxiliar na aplicação de políticas, planos, programas, projetos e atividades nas
áreas de cultura, esporte e turismo na região do Médio Vale do Itajaí. Será composto de 1(um) representante titular
145 Cf.: https://cimvi.sc.gov.br/gestao-do-meio-ambiente-licenciamento-ambiental/
146 Disponível em: https://cimvi.sc.gov.br/conselho-intermunicipal-de-cultura-esporte-e-turismo/
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e 02(dois) suplentes de cada município consorciado, sendo ambos indicados pelos chefes do Poder Executivo de
cada ente, para mandato de quatro anos.
Esse Conselho Intermunicipal corresponde à grupos ou comissões especiais, cuja atuação obedece a objetivos
específicos, no caso, deliberando sobre a Cultura, o Esporte e o Turismo. As deliberações serão discutidas nas
reuniões ordinárias, previstas para acontecerem a cada dois meses, desde que haja o quórum mínimo de metade
mais um de membros. Por fim, os órgãos gestores são aqueles que irão executar as atividades do CIMVI, através da:
•
•
•
•

Gestão do Saneamento Básico: para conduzir as atividades na área de saneamento básico, abrangendo
resíduos sólidos, abastecimento de água, tratamento de esgotos e drenagem pluvial.
Gestão dos Serviços: para gerir as atividades do consórcio, executar as deliberações das Assembleias;
bem como promover todos os atos administrativos e operacionais necessários.
Gestão da Cultura, do Esporte e Turismo, das políticas, planos, programas, projetos e atividades nas áreas
de cultura, esporte e turismo na região do Médio Vale do Itajaí; e
Gestão Ambiental e de Recursos Naturais, das atividades associadas na área ambiental, abrangendo estudos e projetos na área ambiental e de recursos naturais.

No que diz respeito ao regime de trabalho no CIMVI, este configura-se, de um lado, em emprego público de confiança, com livre nomeação pelo Presidente. Pelo outro lado, também pode assumir a forma de empregos públicos
permanentes (efetivos), que serão providos mediante a realização de concurso público. Caso seja necessário, será
autorizada a abertura de vagas para contratações temporárias, desde que obedecidas as condições previstas no
Estatuto do CIMVI. Os empregos efetivos terão a seguinte estrutura funcional:

Tabela 32 – Estrutura Funcional dos Empregos Públicos Permanentes do CIMVI

Fonte: Estatuto CIMVI (2020), Seção III, Art. 51

Ambos os empregos públicos – confiança e efetivo – deverão ser regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT). Além disso, o contrato do CIMVI prevê que o Presidente não será remunerado, e que o Diretor Executivo fará
jus ao salário estabelecido pelo emprego público, respeitando os dispositivos legais.
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O CIMVI está autorizado a firmar convênios, contratos, acordos de qualquer natureza. Também poderá receber
auxílios, contribuições e subvenções sociais ou econômicas de outras entidades e órgãos, sejam estes governamentais ou não. As tramitações relativas ao financiamento também ocorrem por meio da celebração de contratos
de rateio, que é bastante comum entre os consórcios públicos.
No caso do CIMVI, fica estabelecido que o critério de rateio deve levar em consideração o coeficiente populacional
obtido em sua área de atuação, de modo a distribuir os recursos, proporcionalmente, entre cada um dos quinze
entes consorciados. Assim, os recursos serão constituídos a partir das contribuições mensais de cada município
consorciado, das remunerações de outros serviços prestados pelo consórcio, dos auxílios, e demais formas de
arrecadação previstas em Estatuto.
Abaixo encontram-se alguns exemplos de atividades e/ou serviços firmados a partir desse tipo de contrato. O primeiro (Tabela 16) foi celebrado para distribuir os recursos destinados à gestão associada de serviços públicos de
coleta de resíduos orgânicos e de materiais recicláveis no exercício no ano de 2020.

Tabela 33 – Exemplo de rateio para Gestão da Coleta de Resíduos Orgânicos e de Materiais
Recicláveis
N.° Contrato

2019/07

Objeto

Forma de rateio

Disciplinar o rateio dos recursos
necessários à manutenção da
gestão associada dos serviços
públicos de Coleta de Resíduos
Orgânicos e de Materiais
Recicláveis

Critério da proporção de toneladas
geradas por cada município e de
acordo com a adesão aos serviços de
Coleta de Resíduos Orgânicos e/ou
de Materiais Recicláveis

VALOR TOTAL

R$ 3.868.560,00

Distribuição do valor entre os municípios consorciados

4.2.1 - O Município de Massaranduba contratará os serviços de coleta para parte de seu território. Havendo necessidade de
ampliação, os valores de que tratam a tabela 1 serão alterados.
4.2.2 – Os campos da Tabela 1 (cláusula 4.2 do presente instrumento) que encontram-se zerados referem-se aos
municípios que não aderiram àquela categoria de serviço nesta data.
Fonte: Sítio do CIMVI (Disponível In: Contratos Rateio)

No segundo caso (Tabela 17), o rateio foi para área de Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes. O objeto do contrato, desse modo, prevê recursos para o exercício fiscal de 2020, necessários à manutenção da unidade
de abrigo institucional, cuja abrangência regional está na comarca de Timbó.
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Tabela 34 – Exemplo de rateio para Gestão de Acolhimento Institucional
N.° Contrato

2019/06

Objeto

Forma de rateio

Disciplinar o rateio dos recursos
necessários à manutenção da gestão
associada dos serviços públicos
de Acolhimento Institucional de
Crianças e Adolescentes

Critério da proporção populacional
– IBGE (Censo 2016)

VALOR TOTAL

R$ 1.214.400,00

Distribuição do valor entre os municípios consorciados

Fonte: Sítio do CIMVI (Disponível In: Contratos Rateio)

Por sua vez, o contrato 2019/05 (Tabela 18) distribuiu os recursos para viabilizar o licenciamento, monitoramento,
controle, inspeção e fiscalização ambiental das atividades de impacto local, bem como o desenvolvimento, articulação e implementação de ações e projetos. Ou seja, voltou-se para a Gestão Ambiental e atividades complementares no exercício de 2020.

Tabela 35 – Exemplo de rateio para Gestão Ambiental
N.° Contrato

Objeto

Forma de rateio

VALOR TOTAL

2019/05

Disciplinar o rateio dos recursos
necessários à manutenção da
gestão associada dos serviços
públicos de Gestão Ambiental.

Critério:
a) rateio igualitário por município: 35%
(trinta e cinco por cento); e
b) rateio por proporção populacional
IBGE (Censo 2016): 65% (sessenta e cinco
por cento)

1.637.370,54

Distribuição do valor entre os municípios consorciados
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Fonte: Sítio do CIMVI (Disponível In: Contratos Rateio)

Além destes, selecionou-se mais dois exemplos de contratos. Um celebrado para o rateio de recursos necessários à
Gestão de Cultura e outro para a Gestão de Turismo, ambos no exercício de 2020 (respectivamente, tabelas 19 e 20).

Tabela 36 – Exemplo de rateio para Gestão Cultural
N.° Contrato

2019/04

Objeto

Forma de rateio

VALOR TOTAL

Disciplinar o rateio dos recursos
necessários à manutenção da gestão
associada dos serviços públicos de
Gestão de Cultura

Critério:
a) 50% rateio igualitário por
munícipio; e
b) 50% rateio por proporção
populacional IBGE (Censo 2016)

R$ 270.000,00

Distribuição do valor entre os municípios consorciados
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Fonte: Sítio do CIMVI (Disponível In: Contratos Rateio)

Tabela 37 – Exemplo de rateio para Gestão do Turismo
N.° Contrato

2019/02

Objeto

Forma de rateio

Disciplinar o rateio dos recursos
necessários à manutenção da
gestão associada dos serviços
públicos de Gestão de Turismo

Critério:
a) 45% rateio igualitário por município; e
b) 55% rateio por proporção populacional
IBGE (Censo 2016)

Distribuição do valor entre os municípios consorciados
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R$ 453.100,00
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Fonte: Sítio do CIMVI (Disponível In: Contratos Rateio)

Para conduzir as relações contratuais, torna-se necessário observar a legislação federal, que versa sobre as licitações e contratos administrativos147. No caso do contrato de programa, este poderá ser celebrado mediante dispensa da licitação, e será firmado desde que apresente todas as cláusulas estabelecidas no estatuto do consórcio.
No que tange à execução das receitas e das despesas, o CIMVI obedecerá às normas de direito financeiro aplicáveis
às entidades públicas (CONTRATO CIMVI, Art. 62).
A prestação das contas do consórcio ocorre por meio da fiscalização, interna e externa. No primeiro caso, será feita
147

Conforme previsto no Estatuto do CIMVI, capítulo XIV, Artigo 54
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através da apresentação de demonstrativo contábil anual. No caso da fiscalização externa, ela será realizada pelo
Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina.
Neste sentido, tem sido notório esforço de envolvimento do consórcio com os órgãos fiscalizadores. A política de
inclusão de atores tem se mostrado altamente efetiva e relevante no tocante à resolução de conflitos, conforme
relato realizado pelo secretário-executivo do CIMVI, Fernando Tomaselli:
(...) a gente sempre veio mesmo adotando as mesmas práticas para que
a gente tivesse sempre uma preocupação de trazer para o jogo todo
mundo. Lá é muito comum nas reuniões da AMMVI, a gente convidar Promotoria ou o promotor regional a participar, o próprio Tribunal de Contas. A relação é muito pacífica. Afinal de contas, através da AMMVI. Então
não tem muita surpresa do que as coisas possam acontecer, impactar e
tal. Porque a gente chama para o jogo, durante o jogo ou antes do jogo
até outras coisas.

2.2.4 – Resultados obtidos pelo CIMVI
Diante do exposto, é possível dizer que a cooperação intermunicipal experimentada pelo Consórcio Intermunicipal
do Médio Vale do Itajaí (CIMVI) vem pautando ações importantes para a região. A tonelagem inicial de resíduos
sólidos anteriormente tratada, no início das atividades do aterro sanitário mais do que dobrou após a elaboração
do segundo estatuto, passando de 2400 toneladas por mês, para atuais 4700 toneladas por mês, de acordo com
relato do secretário-executivo do consórcio, Fernando Tomaselli, em entrevista conduzida pelos coordenadores
deste estudo.
A área atualmente operada pelo aterro do CIMVI é apresentada na imagem do Googlemaps da figura a seguir.

Figura 34 – Vista do aterro do CIMVI

Fonte: print screen de saída do Google Maps

Através de busca simples na internet, por notícias com a opinião da população sobre as atividades realizadas pelo
consórcio, observou-se que, em grande parte das matérias, continham mais os relatos dos representantes do CIMVI do que, propriamente, os dos cidadãos. Uma exceção foi encontrada em um jornal local, que trouxe a percepção
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de uma jovem sobre a visita que realizou no Parque Girassol ano passado (2019). Durante a visitação, ela disse que
aprendeu como “[...] descartar corretamente o lixo que geramos, e assim fazemos nossa parte, ajudando o meio
ambiente148”.
Inclusive, as ações desenvolvidas pelo referido Parque acabaram colocando o CIMVI entre os concorrentes149 ao
Prêmio MuniCiência (2019-2020) da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), prêmio criado com a finalidade
de conhecer e premiar as iniciativas inovadoras de gestão ambiental, pautadas pelos municípios brasileiros.
No geral, as demais notícias encontradas, fazem menção ao CIMVI de forma positiva.

Tabela 38 – Relação de algumas notícias sobre o trabalho realizado pelo CIMVI
Data

Jornal/Site

Título da matéria

12/06/2019

JDV.com.br

Comunidade já faz o descarte de resíduos junto ao
Ecoponto

23/11/2019

NSC Total

Reciclagem e aproveitamento do lixo de 14 cidades
começa a sair do papel em Timbó

25/11/2019

Vale do Itajaí Notícias

Central de Valorização de Resíduos 1 é inaugurada em
Timbó

26/11/2019

Jornal Planeta Verde

A CVR é um grande avanço na questão dos resíduos
sólidos no Médio Vale do Itajaí

27/05/2020

Vale do Itajaí Notícias

Praça das bandeiras em Rodeio, representa união dos
consorciados da CIMVI

Fonte: Google (internet)

Além disso, o consórcio é bastante reconhecido pelo serviço consorciado de licenciamento ambiental, que tem se
extendido150 para outras cidades no Brasil. É o caso, por exemplo, do Estado do Espírito Santo, que está trabalhando o licenciamento ambiental a partir do modelo do CIMVI.
Quando o consórcio completou dois anos da implementação do licenciamento, uma de suas gestoras destacou
a força da parceria estabelecida entre as cidades consorciadas, relatando que “Todo este trabalho só foi possível
graças ao envolvimento dos nossos prefeitos, que desde o início são os grandes apoiadores do processo”.
Recentemente, o atual Secretário Executivo do CIMVI também apresentou as novidades, a serem implementadas a
partir de 2020 pelo consórcio: “terão início as atividades ligadas ao Programa Recuperar, que prevê a manutenção
de mais de 200 quilômetros de rodovias estaduais em parceria com os municípios através do Cimvi”. Ao final do
seu relato, o representante do consórcio destacou outras áreas importantes onde o CIMVI atua, tais como a Casa
de Acolhimento Institucional direcionada para crianças e adolescentes; o Serviço de Compras Compartilhadas; o
Serviço de Gestão em Turismo e Cultura e o pioneiro Serviço de Licenciamento Ambiental.

148 Cf.: https://valedoitajainoticias.com.br/parque-girassol-ja-recebeu-mais-de-700-visitantes-em-2019/
149 Cf.: https://cimvi.sc.gov.br/parque-girassol-e-concorrente-em-premio-de-inovacao-nacional/
150 Cf.: https://cimvi.sc.gov.br/servico-de-licenciamento-ambiental-oferecido-pelo-cimvi-completa-2-anos/
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2.3 – Consórcio Intermunicipal Lagos São João - CILSJ
O Consórcio Intermunicipal Lagos São João (CILSJ) está localicado na região sudeste do Estado do Rio de Janeiro,
contemplando os municípios de Araruama, Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Cachoeiras de Macacu, Casimiro de Abreu, Iguaba Grande, Rio Bonito, Rio das Ostras, Saquarema, Silva Jardim e São Pedro da Aldeia.
Segundo dados de 2019, o estado possui 92 municípios (consórcio possui 13% do total do estado) e concentra 17,2
milhões de brasileiros (consórcio representa 5,6% do total do estado).
Em termos de extensão territorial, o consórcio abrange cerca de 15% do território do estado, com 31,6 mil km². Os
municípios partícipes do Consórcio são, em média, menos populosos do que o restante do estado, com 195 habitantes por km² em relação aos 394 habitantes por km² registrados no estado.
Analisando os aspectos econômicos, o Produto Interno Bruto (PIB) do estado do Rio de Janeiro para o ano de 2017
foi de R$ 671,3 bilhões, os quais 4,2% são relativos aos municípios do CILSJ. Considerando a classificação entre
estados e Distrito Federal, o Rio de Janeiro ficou na 3ª posição, perdendo apenas para São Paulo e Minas Gerais.
Ademais, os municípios que compõem o Consórcio possuem PIB per capita abaixo do registrado pelo estado, de
R$ 28.212 contra R$ 40.155 em 2017.

Figura 35 – Região do Consórcio Intermunicipal do Lago São João

Fonte: Pereira , Barreto e Pittock (2009). Reprodução.

Projeto INTERGOV

147

Tabela 39 – Resumo de informações econômicas, demográficas e territoriais

Fonte: IBGE (2017; 2019). Elaboração própria.

Com relação à renda mensal dos trabalhadores no estado, o rendimento médio é de R$ 1.882 per capita, registrados em 2019, sendo o terceiro melhor rendimento médio estadual brasileiro.
Ao avaliar o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 2010, é possível observar que a situação do estado é um
pouco melhor quando comparada a outros estados brasileiros, situando-se em 4ª posição, com índice registrado
de 0,761 – a média brasileira no período foi de 0,699.
Considerando as informações sobre o estado e os próprios municípios partícipes, é possível observar que os municípios partícipes do consórcio apresentam um perfil heterogêneo entre si, com apenas um dos municípios que
excede rendimentos médios anuais acima do nível estadual, mas na média mostram um perfil de renda abaixo do
nível estadual.

2.3.1 – Funcionamento, estrutura e área de atuação
De acordo com o 6º estatuto do Consórcio, disponibilizado no site da instituição, o consórcio possui a seguinte
estrutura básica: 1)Conselho de Associados; 2) Conselho Fiscal; 3) Secretaria Executiva; 4) Plenária de Entidades;
5) Comissão Executiva151 (CILSJ, 2015).
O Conselho de Associados é o órgão deliberativo do consórcio, constituído por Prefeitos dos Municípios e representantes das demais entidades associadas de sua área de atuação. É facultada a participação de empresas
públicas, privadas e de economia mista no consórcio, a qualquer momento e a critério do Conselho de Associados,
o que se fará por termo de adesão firmado pelo Presidente do Conselho de Associados e pelos representantes
oficiais das empresas que desejarem participar.
Já o Conselho Fiscal é o órgão de fiscalização, o qual é constituído por 1 (um) representante de cada categoria de
consorciados e, no caso dos representantes dos municípios, pelas respectivas câmaras municipais.
A Secretaria Executiva é constituída por um Secretário, um Coordenador Técnico Administrativo, e pelo seu corpo técnico e administrativo, sendo responsável pela articulação, integração e execução das ações propostas pelo
consórcio.

151 Em entrevista realizada pelos coordenadores deste estudo juntamente com a atual dirigente do consórcio, Adriana
Saad, a estrutura da comissão executiva tem sido realizada através dos trabalhos desenvolvidos pelos comitês de bacia,
por se tratarem das mesmas pessoas e objeto de trabalho.
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A Plenária de Entidades é constituída por representantes credenciados de entidades civis, legalmente constituídas a pelo menos um ano, sediadas nos municípios consorciados e organizada internamente da forma que ela
deliberar.
A Comissão Executiva é composta pelo Conselho de Associados, com exceção dos Prefeitos que são representados pelos Secretários de Meio Ambiente e, nos Municípios onde não tenha Secretaria de Meio Ambiente, pelo
Secretário vinculado ao Órgão de Meio Ambiente do Município.
As principais finalidades do consórcio, de acordo com Lima-Green (2008), são:
As suas principais finalidades, segundo seu Estatuto, são promover
ações destinadas à recuperação, conservação e preservação do meio
ambiente, representar seus associados em questões ambientais de interesse comum e dar apoio técnico ao Sistema Estadual de Gerenciamento
de Recursos Hídricos recém instituído. Segundo o Estatuto, consta de seu
organograma a Plenária de Entidades, que reúne dezenas de associações
da sociedade civil e tem quatro representantes no Conselho de Sócios,
órgão máximo do CILSJ.
De acordo com estudos de Lima-Green (2008)152, a estrutura do consórcio pode ser exemplificada através da seguinte representação:

Figura 36 – Organograma do Consórcio Lagos São João

Comissão
Executiva
Conselho de
Sócios
Plenária de
atividades

Conselho
Fiscal
Comitê de
Bacia Macaé
Secretaria
Executiva
Comitê de
Bacia Lagos
São João

Fonte: CILSJ (2020). Elaboração própria.

2.3.2 – Conselho de Associados (anteriormente denominado ‘sócios’)
O Conselho de associados é a instância máxima e o órgão deliberativo do Consórcio, sendo constituído por Prefeitos dos Municípios e por representantes das empresas e entidades da sociedade civil. A presidência do Consórcio é exercida por Prefeito, eleito entre os associados para um mandato de dois anos, permitida a recondução. A
vice-presidência é ocupada por um representante de empresa associada.
Atualmente, para o Biênio 2019-2020, a configuração do conselho de associados é composta pelos seguintes cargos e pessoas (CILSJ, 2020):

152 A explicação da estrutura será realizada na íntegra de acordo com os estudos de Lima-Green (2008), realizadas as devidas correções em decorrência da defasagem entre esta publicação e a publicação original de 2008.
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DIRETORIA:
•

Presidente: Cláudio Vasque Chumbinho dos Santos - Prefeito de São Pedro da Aldeia

•

Vice-Presidente: Adriano Guilherme de Teves Moreno - Prefeito de Cabo Frio

•

Secretária Executiva: Adriana Miguel Saad

SECRETARIA DO AMBIENTE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE
•

Secretário de Estado do Ambiente – Altineu Côrtes

•

Presidente do Instituto Estadual do Ambiente – INEA – Carlos Henrique Netto Vaz

PREFEITURAS MUNICIPAIS / PREFEITOS
•

Prefeita de Araruama – Lívia Soares Bello da Silva

•

Prefeito de Armação dos Búzios – André Granado Nogueira da Gama

•

Prefeito de Arraial do Cabo – Renato Martins Vianna

•

Prefeito de Cabo Frio – Adriano Moreno

•

Prefeito de Cachoeiras de Macacu – Mauro Soares

•

Prefeito de Casimiro de Abreu – Paulo Dames

•

Prefeito de Iguaba Grande – Vantoil Martins

•

Prefeito de Maricá – Fabiano Horta

•

Prefeito de Rio Bonito – José Luiz Alves Antunes

•

Prefeito de São Pedro da Aldeia – Cláudio Vasque Chumbinho dos Santos

•

Prefeita de Saquarema – Manoela Peres

•

Prefeito de Silva Jardim – Jaime Figueiredo

PREFEITURAS MUNICIPAIS / SECRETÁRIOS
•

Secretário de Meio Ambiente de Araruama – Cláudio Leão Barreto

•

Secretário de Meio Ambiente de Armação dos Búzios – Hamber Carvalho

•

Secretário de Meio Ambiente de Arraial do Cabo – Marcio Croce

•

Coordenador de Meio Ambiente de Cabo Frio – Mario Flavio Moreira

•

Secretário de Meio Ambiente de Cachoeiras de Macacu – Anderson Reis

•

Secretária de Meio Ambiente de Casimiro de Abreu – Denise Marçal Rambaldi

•

Secretário de Meio Ambiente de Iguaba Grande – Paulo Sergio da Cunha Augusto

•

Secretário de Meio Ambiente de Maricá – Adyr Ferreira da Motta Filho

•

Secretário de Meio Ambiente de Rio Bonito – Geovane Geraldo
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•

Secretário de Meio Ambiente de São Pedro da Aldeia – Luciano Silva Pinto

•

Secretário de Meio Ambiente de Saquarema – Melchiades Carlos Nascimento Filho

•

Secretário de Meio Ambiente de Silva Jardim – Helan de Abreu Cardozo

EMPRESAS PRIVADAS
•

AGM Empreendimentos Hoteleiros

•

Oriente Construção Civil

•

Rodovia Via Lagos

•

Concessionária Águas de Juturnaíba

•

Concessionária Prolagos

•

Construtora Mil/Villa Rio

•

Dois Arcos Transporte e Tratamento de Resíduos Sólidos Ltda

•

Tosana Agropecuária S/A.

CONSELHO FISCAL
•

Concessionária Águas de Juturnaíba

•

Prefeitura Municipal de Araruama

•

IPEDS (Instituto de Pesquisas e Educação Para o Desenvolvimento Sustentável)

PLENÁRIA DE ONG’S
•

Titular – GEMA (Lucia Lopes )

•

Suplente – AMAMG (Rosangela Machado)

•

Titular – IPEDS (Dalva Mansur)

•

Suplente – ALASJ - Associação livre dos Aquicultores das Águas do São João (Sival Silva Lima)

•

Titular – MOMIG - Movimento de Mulheres de Iguaba Grande (Katia R. M. Souza Lima)

•

Suplente – AMEAS (Edna Ferreira Calheiros Saraiva)

•

Titular – NEABC (Stephanie Freitas)

•

Suplente – ASS. PESCADORES PITÓRIA (Francisco da Rocha Guimarães)

2.3.3 – Conselho Fiscal
O Conselho Fiscal, órgão de fiscalização, é constituído por 1 (um) representante de cada categoria de consorciados,
indicado pelo seu representante oficial junto ao Consórcio e, no caso de Municípios, pelas respectivas Câmaras
Municipais. O Conselho Fiscal é presidido por um de seus membros, eleito entre seus pares para mandato de dois
anos, observando-se as mesmas condições estabelecidas para eleição do Presidente do Conselho de Sócios. O
Conselho Fiscal tem por responsabilidades: fiscalizar permanentemente a contabilidade do Consórcio; acompanhar e fiscalizar, sempre que entender oportuno, as operações econômicas e financeiras; emitir parecer sobre
propostas orçamentárias, balanços e relatórios de contas em geral a serem submetidos ao Conselho de Sócios pela
Secretaria Executiva; e eleger o seu Presidente.
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2.3.4 – Secretaria Executiva
A Secretaria Executiva é responsável pela articulação, integração e execução das ações propostas pelo Consórcio.
O cargo de Secretário Executivo deve ser exercido por representante das instituições consorciadas, devendo neste
caso ser, obrigatoriamente, funcionário dos respectivos quadros permanentes e regulares. O Secretário Executivo
deverá ser colocado à disposição do Consórcio em tempo integral, sem prejuízo de seus vencimentos, direitos,
vantagens e benefícios, os quais deverão ser custeados pela entidade de origem. Ao Consórcio caberá apenas
prover uma complementação salarial.

2.3.5 – Comissão Executiva
A Comissão Executiva tem a composição semelhante ao Conselho de Sócios, com exceção dos Prefeitos que são
representados pelos Secretários de Meio Ambiente ou, no Município onde não tenha Secretaria de Meio Ambiente,
pela Secretaria a que esteja vinculado o órgão municipal de meio ambiente. Sua função é agilizar a tomada de
decisões evitando-se convocar os prefeitos para decisões corriqueiras e de menor importância. Desta forma tem
se conseguido grande rapidez nas decisões. Todas as deliberações da comissão executiva são posteriormente ratificadas pelo Conselho de Sócios.
Essa instância do Consórcio, embora não seja decisória, tem grande importância pois é um dos fóruns políticos
onde são discutidos, de forma aprofundada, tanto técnica quanto politicamente, os problemas comuns aos municípios e aos outros setores sociais participantes dos organismos de bacia. Por ser o fórum do qual participam
os principais agentes políticos municipais da área de meio ambiente, é onde começam a ser “alinhavadas” as
soluções e “costurados” os acordos que serão depois aprovados no Plenário do Comitê ou no Conselho de Sócios.

2.3.6 – A Plenária de Entidades
A plenária de entidades reúne as ONGs ambientalistas, associações de bairros e associações de pescadores, dentre
outros, legalmente constituídas a pelo menos um ano e sediadas nos municípios consorciados. Regida por um
regimento interno, ela indica representantes com assento no Conselho de Sócios e direito a voto, cujo número
máximo será igual a 1/3 (um terço) do número de Prefeitos. As entidades civis são isentas de contribuição.
A Plenária atua como órgão consultivo dos demais órgãos do Consórcio podendo: propor planos e programas de
acordo com o escopo do Consórcio; sugerir formas de melhor funcionamento do Consórcio e de seus órgãos; solicitar informações ao Consórcio; elaborar estudos e pareceres sobre Programas de Trabalho definidos pelo Consórcio; solicitar ao Presidente do Conselho de Sócios a convocação de reunião do órgão, bem como a inclusão de
assuntos na pauta de reuniões.

2.3.7 – Os Grupos Executivos
Atualmente desativados, conforme esclarecido em entrevista recente com a secretária-executiva do consórcio, os
GET’s eram vinculados à Secretaria Executiva do Consórcio e coordenados diretamente por esta ou por um coordenador escolhido dentro do Grupo. Aos GET’s cabe a definição de metas e usos múltiplos (dos recursos naturais)
pretendidos. São eles:
•

Grupo Executivo das Bacias dos Rios São João e das Ostras - GERSA

•

Grupo Executivo das Bacias da Lagoa de Araruama e rio Una - GELA

•

Grupo Executivo das Bacias das Lagoas de Saquarema, Jaconé e Jacarepiá - GELSA

Os Planos de Trabalho (bi-anuais) são elaborados para cumprimento das metas, os quais descrevem e hierarquizam as atividades e projetos a serem desencadeados no âmbito das áreas de abrangências. A Secretaria Executiva
faz a supervisão geral, encaminhando posteriormente para referendo do Conselho de Sócios. Todos os usuários e
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beneficiários diretos e indiretos dos recursos naturais da bacia são convidados a participar dos GET’s, entre eles,
instituições civis, empresas, órgãos de pesquisa e esferas de governo.
Atualmente, todas as atividades competentes aos grupos de trabalho são estabelecidas nos comitês de bacia,
conforme explicado por Saad:
O comitê é uma entidade aprovada pela legislação federal e estadual, é
ligado ao conselho estadual de recursos hídricos e ele foi criado nesse
modelo tripartite, quem participa do consórcio é sociedade civil, poder
público e usuários da bacia, aqueles que usam os recursos hídricos e
que pagam outorga, ou que não pagam outorga, mas usam a água, são
pequenos usuários (...).
O comitê tem um plano de bacia, (...) recebe, pelo menos no estado do
Rio de Janeiro, o recurso da outorga da água, que vai pro fundo estadual
de recursos hídricos. Então 60% desse recurso vai para os comitês. Antigamente era 90%, até dezembro, ai saiu uma lei agora em dezembro (...).
Então hoje nós temos 60% do recurso, os comitês, 10% é do INEA e 30% é
do governo do estado. E ai esse dinheiro vai pra conta do FUNDRHI, que é
o Fundo Estadual de Recursos Hídricos.
O comitê não tem CNPJ, ele precisa de um agente administrador, que
seria um agente de bacia, como a ANA por exemplo, agência nacional
de recursos hídricos, mas só que os estados não têm uma agência como
federal, eles têm a entidade delegatária que faz papel de uma agência de
bacia. Então nós somos um administrador dos recursos do comitê.

2.3.8 – Comitê de Bacia
A idéia da criação do Comitê da Bacia Hidrográfica da Região dos Lagos começou com a instalação do Consórcio Lagos
São João em 1999. A criação do seu comitê de bacia foi efetivada no final de 2004, por força do Decreto Estadual 36.733.
Segundo o seu regimento, o Comitê Lagos São João é órgão colegiado, integrante do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos, com atribuições normativas, consultivas e deliberativas, de nível regional, conforme os termos da Lei Estadual nº 3.239/99, e com atribuição de coordenar as atividades dos agentes públicos e
privados, relacionados aos Recursos Hídricos e Ambientais, compatibilizando as metas e diretrizes do Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERHI), com as peculiaridades da sua área de atuação.
Seu organograma é composto de 4 corpos: um Presidente, o Plenário, as Câmaras Temáticas e uma Secretaria
Geral Executiva. Os 54 assentos do Plenário são divididos igualmente entre os 3 segmentos: representantes de governos municipais, estadual e federal; representantes dos usuários de água da bacia e; representantes da sociedade
civil organizada. Além dos três Sub-Comitês, que têm uma função de subsidiar o Plenário nos assuntos de cada
sub-bacia, o Comitê criou algumas Câmaras Técnicas (CTs) permanentes, como a de educação ambiental e a de
monitoramento dos corpos hídricos, e pode criar CTs temporárias dependendo da necessidade. A criação de uma
Câmara Técnica deve ser aprovada pelo Plenário.

2.3.9 – Trajetória do Consórcio
Durante a década de 1990, o Brasil passou por um grande processo de privatização de empresas, com foco especial
nos serviços públicos. No caso do Estado do Rio de Janeiro, este processo não foi diferente, uma vez que concentrava grande parte das empresas estatais do país.
No ano de 1996, houve a aprovação de um regulamento para os serviços públicos de abastecimento de água e
esgoto, sendo então criada em 1997, a Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos do Estado ao Rio de
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Janeiro (ASEP-RJ), que passou a ser denominada Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico (AGENERSA) após a incorporação da regulação dos serviços de abastecimento de gás153.
Após a aprovação da lei nº 9.433 de 8 de janeiro de 1997, conhecida como Lei Nacional de Águas, dois anos depois
foi promulgada a Política Estadual de Recursos Hídricos (Lei Estadual/RJ 3.239 99) no Estado do Rio de Janeiro.
Pouco tempo depois, foi instituído o “Consórcio Intermunicipal para Gestão Ambiental das Bacias da Região dos
Lagos, do Rio São João e Zona Costeira”, CILSJ.
Já no ano de 1998, a mudança efetiva das alterações de legislação chegaram à região dos Lagos. Utilizando as
palavras de Lima-Green (2008):
A partir de 1998, os serviços de abastecimento de água e coleta de esgoto
em oito dos municípios associados ao Consórcio, todos os da chamada
Região dos Lagos acrescido do município Silva Jardim, passaram a ser
prestados por duas concessionárias privadas por um prazo de vinte
cinco anos. Os contratos firmados previam toda prioridade para o abastecimento de água, postergando os investimentos em rede de coleta e
em tratamento dos esgotos. Só que o problema representado pelo lançamento de esgotos na Lagoa de Araruama se agravou, levando a uma
grande mobilização liderada pelo Consórcio para que os termos do contrato fossem alterados antecipando os investimentos em esgoto. Após
uma luta longa, com diversos embates, a Agência e as concessionárias
aprovaram a mudança dos contratos.
De acordo com Castro, Nyangeri, e Mashauri (2018) “(...) o contrato de concessão foi mal concebido em diversos
aspectos, a começar pela divisão da Região dos Lagos em duas áreas de concessão, quando uma concessão única
poderia ser mais rentável”. O autor se refere à concessão dividida entre o Consórcio PROLAGOS e Consórcio Águas
de Juturnaíba, concedentes dos serviços de saneamento básico da região, anteriormente atendidos pela CEDAE –
Companhia Estadual de Água e Esgoto do Rio de Janeiro. Em suas palavras:
Além (...) [da divisão mal] feita, pois sobrecarregou a PROLAGOS com
atribuições como a manutenção e recuperação da represa de Juturnaíba,
que se situa fora de sua própria área de concessão, (...) as metas contratuais revelaram-se insuficientes quanto ao ritmo de evolução dos índices
de atendimento ao longo do período de concessão, especialmente no
campo do esgotamento sanitário, o que resultou em pressões do Poder
Concedente e da sociedade civil regional para que a concessionária antecipasse e ampliasse investimentos neste setor (CASTRO, NYANGERI e
MASHAURI, 2018).
Pereira, Barreto e Pittock (2009) detalha a importância do movimento de dos grupos da sociedade civil que pressionaram as concessionárias e uniram os municípios em torno da questão ambiental da região dos Lagos. Em
decorrência de décadas de debate e proximidade com a sociedade local, que desde meados da década de 1960
já possuía recorrentes debates sobre o manejo das águas das bacias hidrográficas regionais. Corroborado por Lima-Green (2008):

153 De acordo com Lima-Green (2008): “A Agência tem a finalidade de exercer o poder regulatório sobre as concessões e permissões desses serviços públicos nos quais o Estado figura como Poder Concedente ou Permissionário. Ela é a instância
administrativa superior a quem cabe zelar pelo cumprimento dos contratos de concessão de serviços públicos de sua
atribuição, pelo equilíbrio econômico- financeiro dos contratos de concessão, corrigir falhas ou problemas na prestação
dos serviços, mediar divergências entre usuários e concessionárias, além de defender os direitos dos usuários frente às
concessionárias”.
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É importante ressaltar que, ao contrário de outros consórcios intermunicipais criados nos anos 90 em torno da gestão das águas em nível de
bacias hidrográficas, as ações do Consórcio Lagos São João têm igualmente por objeto, mananciais de águas salinas, como a Lagoa de Araruama, e questões ambientais em geral, a exemplo da sua atuação e influência na gestão de unidades de conservação. Talvez seja justamente pela
sua capacidade de integrar instituições e ações tradicionalmente distintas (gestão de recursos hídricos, inclusive mananciais de água salina, e
gestão ambiental) que o Consórcio se destaca como principal articulador
dos envolvidos e interessados em torna da Bacia Lagos São João.
Durante o processo de criação do consórcio, houve o esforço conjunto de criação do Comitê de Bacia, de mesma
área geográfica, o qual possibilitou o aumento e o fortalecimento da gestão descentralizada, integrada e participativa liderada pelo Consórcio, modelo influenciado pelo pioneirismo do consórcio intermunicipal de gestão da
bacia hidrográfica dos rios Piracicaba, Jundiaí e Capivari, ocorrido em 1991 (CRUZ et al, 2002).
A influência do modelo do estado vizinho levou à consolidação da proposta já amplamente discutida na região
dos Lagos, o qual já vivenciava uma estrutura organizacional participativa da sociedade civil da região154, com
inclusão de outros atores importantes do setor públicos, tais como as doze prefeituras da região, a Fundação Superintendência Estadual de Rio e Lagoas (SERLA), a Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente (FEEMA),
a ASEP-RJ e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA).
Desta forma, em dezembro de 1999, é fundado o “Consórcio Intermunicipal para Gestão Ambiental da Bacia da
Região dos Lagos do rio São João e Zona Costeira”, através da iniciativa da Secretaria Estadual de Meio Ambiente.
A estrutura inicial do Consórcio incluiu todos os 12 municípios da Região e tinha como principal objetivo realizar o
planejamento e execução de projetos de forma descentralizada para “a recuperação, conservação e preservação
do meio ambiente, com vistas a promover e acelerar o desenvolvimento sustentável”, mantendo o espírito de parceria e sob princípios de gestão descentralizada e participativa (LIMA-GREEN, 2008).
Conforme descrito pelas informações do próprio consórcio155, a primeira atividade do Consórcio foi o planejamento espacial de sua área de atuação, face as peculiaridades da mesma. Desta forma, dividiu-se a região em três
bacias distintas, a saber: Bacia da Lagoa de Araruama, Bacia da Lagoa de Saquarema – Jaconé – Jacarepiá e Bacia
dos rios São João, Una e Ostras, somando-se a estas suas respectivas Zonas Costeiras.
A partir de então, tornou-se necessário a preparação de um planejamento estratégico visando a identificação clara
das metas e atividades a serem desenvolvidas. O Consórcio com apoio do Projeto Planágua-SEMADS/GTZ (Agência
Alemã de Cooperação Técnica), realizou três Oficinas de Planejamento para elaborar os Planos de trabalho definindo metas e objetivos para os Planos de Bacias Hidrográficas.
Após diversas alterações do estatuto, o consórcio encontra-se atualmente em sua sexta versão estatutária, seguindo os preceitos da Lei de Consórcios Públicos instituída em 2005 pela lei federal 11.107, sendo estabelecido como
um dos poucos consórcios públicos de direito privado no país que tem como principal foco de atuação os serviços
de infraestrutura.

154 Conforme identifica Lima-Green (2008): Na região dos Lagos, a sociedade civil vinha se organizando desde os anos 70
e, até o final da década de 90, multiplicaram-se as associações ambientalistas e comunitárias, as organizações não-governamentais e as associações profissionais de pescadores que se mobilizaram para reivindicar e denunciar a ocupação
irregular de margens de lagoas, a destruição de manguezais e a privatização de áreas consideradas públicas.
155 O texto que se segue até a descrição da aprovação do 6º estatuto do consórcio segue de forma literal nesta parte do
trabalho.
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2.3.10 – Trajetória dos Comitês de Bacias Hidrográficas
A lei nº 9.433/97 – influenciada principalmente pelo modelo de gestão francês – instituiu o Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos, um conjunto de órgãos com objetivos comuns, tais como:
• coordenar a gestão integrada das águas, considerando o planejamento, controle, preservação e cobrança dos
recursos hídricos;
• definir a regulação de atividades relacionadas aos recursos hídricos, além de arbitrar os possíveis conflitos relacionados; e
• implementar e acompanhar a Política Nacional de Recursos Hídricos, definida pela mesma lei.
Os Comitês de Bacias Hidrográficas (CBH) são um desses órgãos que compõe este sistema. Devido aos conflitos
gerados pelo uso e distribuição inadequados da água, os CBH nasceram para que as pessoas discutissem sobre as
questões relacionadas às bacias hidrográficas, de tal forma a evitar ou reverter tais conflitos.
Assim, há um Comitê para cada Bacia Hidrográfica, sendo que cada um é composto por representantes do Poder
Público (federal, estadual e/ou municipal), da sociedade civil e de usuários de água, ou seja, todos os setores da
sociedade têm representação e poder sobre as decisões vinculadas aos recursos hídricos.
Uma vez que existem Comitês federais e estaduais, cada qual é regido por sistemas e leis específicos, dessa forma,
cada CBH tem seu próprio estatuto – no qual são definidas as regras e procedimentos para realização das assembleias deliberativas, formas de participação, eleição e competências. Entretanto, todos os CBH devem seguir as
atribuições da Política Nacional de Recursos Hídricos, sendo que as principais funções do Comitê são:
• aprovar o Plano de Recursos Hídricos da Bacia;
• arbitrar conflitos pelo uso da água;
• definir mecanismos e valores de cobrança pelo uso dos recursos hídricos.

2.3.11 - Comitê da Bacia Hidrográfica Lagos São João (CBHLSJ)
O Comitê das Bacias Hidrográficas das Lagoas de Araruama, Saquarema e dos Rios São João, Una e Ostras (CBHLSJ)
foi instituído em 2004 no âmbito do sistema estadual de gerenciamento de recursos hídricos, uma vez que havia a
necessidade de um órgão para defender a bacia hidrográfica da região em relação aos aspectos de quantidade e
qualidade das águas, bem como para participar de discussões a respeito de cobrança pelo o uso do recurso.
Com o intuito de definir a agenda das atividades relacionadas aos recursos hídricos, o Plano da Bacia Hidrográfica
da Região dos Lagos e do rio São João apresentou um diagnóstico da situação dos recursos; um estudo sobre demandas e ofertas atuais e futuras dos recursos hídricos, tanto em relação à quantidade como à qualidade; identificou possíveis conflitos oriundos de uso e distribuição inadequados; definiu metas de racionalização; entre outros.
As metas definidas pelo Plano da Bacia já foram concluídas ou estão em andamento.
Ademais, apesar de também ser uma das funções do Comitê estabelecer mecanismos e valores de cobrança, a
cobrança é uma das ferramentas da Política de Recursos Hídricos para incentivar a racionalização do uso da água
e para arrecadar recursos necessários à recuperação e preservação dos mananciais, isto é, o Comitê deve respeitar
a diretriz de que cobrança é um preço público, limitando algumas decisões do Comitê nesse quesito. Dessa forma,
é função do INEA operacionalizar a cobrança pelo uso de recursos hídricos estaduais e gerir os recursos do Fundo
Estadual de Recursos Hídricos (FUNDRHI), de modo que os recursos oriundos da cobrança são estabelecidos em
lei (Leis 3.239/99, 4.247/03 e 5.234/08) da seguinte forme:
• 10% INEA;
• 15% na bacia do rio Guandu – referente aos recursos de outra bacia, que obteve água de transposição da Bacia
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Lagos São João;
• 90% região hidrográfica geradora – Atualmente reduzido para 60%, deixando 30% para uso do Governo do Estado
do Rio de Janeiro.

2.3.12 – A relação entre o CBHLSJ e o CILSJ
Durante a década de 1990, as bacias hidrográficas da Região dos Lagos do estado do Rio encontravam-se inadequadas. Neste cenário, o CILSJ foi criado em meio a possibilidade de renegociar as concessões de água e esgoto a fim de contornar a situação, mobilizando prefeitos, associações civis e empresas privadas. Com isso, houve
uma produção de decisões compartilhadas apoiadas pela sociedade de forma a angariar recursos para melhorar
a qualidade hídrica da região. Essa participação da sociedade civil na estrutura organizacional e na tomada de
decisão atribuiu à gestão do CILSJ uma característica democrática que se destacou.
Com o objetivo de consolidar a política de recursos hídricos do estado do Rio de Janeiro, o CILSJ propôs a criação
da CBHLSJ para que mais agentes fossem integrados ao projeto. Dessa forma, o Consórcio seria o agente executivo
do Comitê e, desde 2010, passou a atuar como Entidade Delegatária do Comitê. Assim, a consolidação da política de
recursos hídricos estadual na região foi conduzida principalmente pelos Comitês de Bacia, órgãos complementares
que seguem os mesmos princípios de gestão integrada, descentralizada e participativa adotados pelo Consórcio.
Isto posto, ao viabilizar que o CILSJ se legitimasse juridicamente como Entidade Delegatária do CBHLSJ, a Secretaria de Estadual do Ambiente do Rio de Janeiro – por meio do INEA – possibilitou que o Consórcio exercesse a
função de execução de políticas regionais com estabilidade institucional, isto é, sem a necessidade de recorrer aos
instrumentos jurídicos da Lei dos Consórcios Públicos, consequentemente, o Consórcio passou a ter certa autonomia institucional e financeira.

2.3.13 – Mudanças após implementação do consórcio
No final dos anos 90, a expansão do desenvolvimento do turismo resultou no assoreamento das lagoas costeiras
e na poluição por esgotos não tratados, causando um colapso na indústria pesqueira e impactando consequentemente o próprio turismo. O caso da lagoa de Araruama é retratado por Lima-Green (2008):
Essa laguna hipersalina de águas azuis cristalinas com fundo coberto de
conchas, sofria há muitos anos com a dragagem de seu fundo conchífero
e outros processos de degradação o que tornou turvas as suas águas e o
seu leito repleto de algas com forte impacto na diversidade e na quantidade de peixes, reduzidas de forma dramática. Da lagoa, a Álcalis e diversos outros pequenos moageiros tiraram, ao longo da segunda metade do
século XX, mais de 200 mil toneladas por dia em conchas, um recurso não
renovável. Desde o início da década de noventa, suas atividades na lagoa
foram cada vez mais questionadas pelos pescadores e pelos moradores
de seu entorno, num conflito que teve momentos de enfrentamento com
pessoas armadas de ambos os lados.
Após a criação do CILSJ em 1999, o estabelecimento de um comitê de gestão de bacias foi fundamental para iniciar
os trabalhos de recuperação ambiental da região. Após ações do consório, com o respaldo do Ministério Público,
o CILSJ conseguiu “(...) encerrar o conflito e até mesmo ter a Companhia como associada. Esta acabou cedendo
uma de suas dragas, não mais para extrair conchas, mas para ajudar na dragagem do canal” (LIMA-GREEN, 2008):
Esse comitê foi estabelecido em 2004 com a participação de três níveis de governo, acadêmicos, empresas locais e
58 grupos da sociedade civil para envolver os residentes da bacia de maneira mais ampla e assessorar o Consórcio
(PEREIRA, 2007). Nesse mesmo período, investimentos extensivos em um programa de educação ambiental desde
2003 criaram um apoio público para reformas na gestão de bacias hidrográficas (KOBATA, 2006).
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O estabelecimento de vários grupos de trabalho temáticos da sub-bacia a partir de 2005 facilitou a ampla participação na gestão adaptativa da bacia, aumentando as capacidades locais. Essas instituições foram criadas para o
gerenciamento integrado de bacias hidrográficas, resolvendo progressivamente os principais problemas ambientais – como a poluição das águas e o gerenciamento das pescas.
Com a intensificação do trabalho organizado pelo CILSJ, benefícios socioeconômicos substanciais ficaram evidenciados através da restauração das indústrias de pesca. A melhoria da qualidade da água, a restauração dos manguezais e outros habitats resultaram em aumentos expressivos da população de peixes, camarões e aves (PEREIRA,
BARRETO e PITTOCK, 2009).
A indústria da pesca foi restabelecida (apoia 600 famílias) e a indústria do turismo se recuperou de modo significativo, aumentando as oportunidades regionais de treinamento e emprego, conforme apontam os estudos de
Pereira , Barreto e Pittock (2009).
O Consórcio também tem como alvo setores desfavorecidos da sociedade local que frequentemente residem e
cultivam as terras mais propensas a inundações. Por exemplo, mulheres de comunidades responsáveis pela produção de artesanato tem atuado no comércio para turistas, diversificando renda e auxiliando na redução de vulnerabilidades e combate à pobreza (PEREIRA , BARRETO e PITTOCK, 2009).
Após o sucesso na redução da poluição da água, o Comitê de Bacias e o Consórcio decidiram ampliar suas atuações a partir de 2007 para reduzir a erosão e conservar as fontes de água e a biodiversidade através da ligação e
restauração de matas ciliares remanescentes e outros pantanais (PEREIRA , BARRETO e PITTOCK, 2009).
Outra atuação de sucesso do CILSJ ocorreu na área de saneamento básico. O caso específico ocorreu após negociação do consórcio para captura de esgoto em rede pluvial, processo que inexistia até então (LIMA-GREEN, 2008).
Outra ação é o pagamento por serviços ambientais que tem financiando residentes desempregados para restaurar
as matas ciliares. Isso está reduzindo a erosão e ligando os habitats remanescentes de um primata ameaçado de extinção, o Mico-Leão-Dourado, cuja população está aumentando à medida que as florestas são restauradas. Uma rede
de áreas protegidas está sendo estabelecida em terras públicas e privadas (PEREIRA , BARRETO e PITTOCK, 2009).
Atualmente, as atuais diretrizes de atuação do CILSJ tem sido no sentido de intensificar o apoio de planejamento
e execução de serviços das prefeituras. Nas palavras de Saad:
A gente não tem poder de fiscalização nem quer ter poder de multar uma
entidade, ou uma empresa, ou uma atividade ilegal no meio ambiente,
nós não temos esse poder e não queremos esse poder. O que a gente
quer manter e quer ampliar cada vez mais, não só como manutenção
como delegatária dos comitês, mas ampliar a captação de projetos externos, como a gente já fazia antigamente né, como WWF, Banco Mundial,
uma série (...). Fazer os projetos realmente acontecerem em parceria com
a prefeitura. Muitos projetos que a gente faz não vem da prefeitura nem
da ideia, mas a gente monta o projeto e chama a prefeitura.
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2.4 – Consórcio Regional de Saneamento do Sul do Piauí -Coresa Sul do PI
O Consórcio Regional de Saneamento do Sul do Piauí (Coresa Sul) está localicado na região Nordeste do Brasil,
especificamente no estado do Piauí. Segundo dados de 2019, o estado possui 224 municípios (4% do total) e concentra 3,3 milhões de brasileiros (cerca de 1,6% do total). Particularmente, 34 destes municípios formam o Coresa
Sul e, com isso, podem beneficiar cerca de 280 mil habitantes.
Com 34% da extensão territorial do Piauí (de 252 mil km²), os municípios partícipes do Consórcio são, em média,
menos populosos do que o restante do estado, com 3,3 habitantes por km² em relação aos 13,0 habitantes por km²
registrados no estado.
Analisando os aspectos econômicos, o Produto Interno Bruto (PIB) do Piauí divulgado em 2017 foi de R$45,4 bilhões, os
quais 13,7% são relativos aos municípios do Coresa Sul. Considerando a classificação entre estados e Distrito Federal, o
Piauí ficou na 21ª posição, perdendo apenas para o Sergipe (com R$40,7 bilhões) dentre os estados do Nordeste.
Ademais, os municípios que compõem o Consórcio possuem PIB per capita acima do registrado pelo estado,
de R$22.229 contra R$14.090 em 2017. Entretanto, estes municípios apresentam, em média, renda mensal dos
trabalhodores formais inferior ao registrado no estado, de 1,8 contra 2,1 salários mínimos, de acordo com informações de 2017.
Ao avaliar o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 2010, é possível observar que a situação do estado é
bem complicada em relação aos aspectos sociais. O Piauí encontra-se na 25ª posição com IDH de 0,646, a frente
somente do Maranhão (0,639) e de Alagoas (0,631).
Por fim, observando as informações financeiras dos municípios que compõem o Coresa Sul, nota-se considerável dependência desses municípios pelos recursos oriundos de transfências, pois representam 90%, em média, das receitas
realizadas em 2018. Ademais, 90% das receitas destes municípios já estão comprometidas com despesas empenhadas.
Portanto, é possível concluir que as transferências têm papel indispensável no funcionamento desses municípios.
Dessa forma, considerando as informações sobre o estado e os próprios municípios partícipes, notamos que quaisquer consórcios que fossem estabelecidos na região teriam inúmeros desafios relativos ao desenvolvimento socio-econômico da mesma. Portanto, os próximos passos estão relacionados ao entendimento da trajetória e do
funcionamento do Coresa Sul.
Abaixo segue o mapa do estado do Piauí com os respectivos municípios consorciados:

Figura 37 – Municípios consorciados do CORESA Sul do Piauí

Fonte: Elaboração Pezco Economics.
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2.4.1 –Trajetória do consórcio
Com o intuito de ampliar e melhorar a cobertura de serviços públicos de saneamento, o Programa de Modernização do Setor Saneamento (PMSS) foi criado pela Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental (SNSA) – do
Ministério das Cidades – para apoiar tecnicamente estados, municípios e prestadores de serviços de água e esgoto.
Em 2003, o Ministério das Cidades e o Governo do Estado do Piauí firmaram um acordo – Acordo de Cooperação
Técnica (ACT) nº 1/2003 – para que o PMSS assistisse a reestruturação de serviços de saneamento do estado.
A partir disso, alguns estudos técnicos foram desenvolvidos sobre a situação do setor no estado e, em 2004, concluíram que a qualidade dos serviços ofertados era precária devido principalmente à situação financeira da companhia estadual e à centralização gerencial. Além disso, estes estudos apontaram uma necessidade de reforma
institucional do setor, levando o Governo do Piauí à solicitar um novo modelo de gestão.
Após a elaboração do “Estudo de cenários para prestação de serviços de saneamento ambiental do Estado do
Piauí”, conclui-se que o novo modelo de gestão deveria: (i) limitar a área de atuação da companhia estadual; (ii)
dividir o restante do território em quatro regiões; (iii) criar quatro consórcios regionais de saneamento, de forma a
fomentar a cooperação entre municípios partícipes e o estado; e (iv) promover os serviços pelas prefeituras.
Diante deste cenário, o Consórcio Regional de Saneamento do Sul do Piauí (Coresa Sul), formado por inicialmente
34 municípios e o Estado do Piauí, surgiu em meio a um ambiente de mudanças institucionais e foi escolhido como
modelo de gestão para solucionar os problemas relacionados ao setor de saneamento apresentados na região sul
do estado.
Dessa forma, nasceu o primeiro consórcio público de saneamento implementado no País com base na Lei nº
11.107/2005, com sede no município de Bom Jesus.

2.4.2 – Funcionamento, estrutura e área de atuação
O Coresa Sul foi criado com o objetivo de ampliar e melhorar os serviços de abastecimento de água e esgotamento
sanitário nos municípios partícipes, uma vez que foram constatadas condições precárias desses serviços no Piauí.
A fim de alcançar tal objetivo, o Consórcio transferiu a gestão e a atribuição desses serviços da esfera estadual
para as esferas regionais e municipais sem perder as economias de escala necessárias para o fornecimento e bom
funcionamento desses serviços.
Conforme as diretrizes da Lei de Consórcios Públicos, o primeiro passo para a construção do Consórcio foi estabelecer o Protocolo de Intenções, uma vez que é este documento que apresenta os aspectos jurídicos e institucionais do novo modelo de gestão dos serviços de fornecimento de água e esgoto nos municípios consorciados.
Segundo o documento, o Coresa Sul foi constituído como pessoa jurídica de direito público, do tipo associação
pública, formando uma autarquia com administração indireta de todos os consorciados. Conforme relatado em
entrevista concedida por um dos consultores atuantes no PMSS, Ernani Ciríaco, apesar da inovação institucional
criada pelo marco dos consórcios públicos, diversas diretrizes práticas não estavam ainda consolidadas, impedindo avanços céleres para consolidação de facto do primeiro consórcio público brasileiro regulamentado pela lei
de 2005. Um exemplo, a própria consituição do CNPJ do CORESA Sul do PI foi bastante morosa, conforme relata
Ciríaco: “(...) com essa inovação toda, por exemplo, a gente teve uma enorme dificuldade para tirar o CNPJ do
consórcio... (...) não dava o CNPJ, foi muito burocrático”.
Assim, os consorciados autorizam a gestão associada de serviços públicos de água e esgoto, transferindo ao
Consórcio as competências de planejamento, regulação e fiscalização dos serviços.
De acordo com o Protocolo de Intençõessão objetivos do Consórcio:
“I – o planejamento, a regulação, a fiscalização e, nos termos de contrato
de programa, a prestação dos serviços públicos de saneamento básico;
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II – a implementação de melhorias sanitárias domiciliares, desenvolvimento de programas de educação sanitária e ambiental, sem prejuízo
de que os entes consorciados desenvolvam ações e programas iguais ou
assemelhados;
III – a capacitação técnica do pessoal encarregado da prestação dos serviços de saneamento nos municípios consorciados;
IV – a prestação de serviços, a execução de obras e o fornecimento de
bens à administração direta ou indireta dos entes consorciados;
V – a realização de licitações compartilhadas das quais, em cada uma
delas, decorram dois ou mais contratos, celebrados por municípios consorciados ou entes de sua administração indireta;
VI – adquirir ou administrar bens para o uso compartilhado dos municípios consorciados.”(PROTOCOLO DE INTENÇÕES).
Além disso, o Protocolo de Intenções estabeleceu uma estrutura organizacional com dois níveis: (i) um decisório-participativo e (ii) um executivo-profissional.
O nível decisório-participativo é formado:
(i)

Assembleia Geral (instância máxima): composto pelos chefes do Poder Executivo do estado e dos municípios consorciados. A Assembleia Geral é responsável pela elaboração e aprovação de estatutos e
planos de saneamento, pelas nomeações e destituições de membros, pela aprovação de orçamento
e do Conselho Fiscal, e pelo estabelecimento de tarifas.

(ii)

Presidência e Diretoria Executiva: eleitos pela Assembléia Geral. O presidente é o representante judicial do Consórcio, bem como é responsável pelas questões financeiras, convocações e nomeação da
Diretoria Executiva. A Diretoria Executiva, por sua vez, é responsável pelo julgamento de concursos e
recursos, pela aplicação de penalidades e dispensa de servidores, e por deliberações urgentes.

(iii)

Conselho Fiscal: composto por deputados estaduais e vereadores. Cabe ao Conselho Fiscal o controle
legal, patrimonial e financeiro do Consórcio.

(iv)

Conselho de Regulação: composto por membros da Diretoria Executiva e usuários. Por fim, é o Conselho de regulação que autoriza o racionamento de água, avalia os serviços prestados e aprova as
propostas de regulamento e revisão tarifária.

O nível executivo-profissional, por sua vez, é formado por 1 técnico de provimento em comissão (nomeado pela Diretoria Executiva) e 31 funcionários de provimento efetivo selecionados por concurso público. São competências dessa
superintendência: fiscalização, regulação e planejamento; manutenção pesada; estabelecimento de convênios; estudos técnicos; tranparência nos atos e publicidade; emissão de contas e obediência às normas do Direito Financeiro.
Apesar do Protocolo de Intenções ter sido assinado por 36 municípios, apenas 30 aprovaram a Lei de Ratificação
do Protocolo de Intenções no início de 2006, a saber: Alvorada do Gurguéia, Antonio Almeida, Avelino Lopes, Barreira do Piauí, Bom Jesus, Colônia do Gurguéia, Canavieira, Corrente, Cristalândia, Cristino Castro, Curimatá, Currais, Gilbués, Guadalupe, Júlio Borges, Landri Sales, Manoel Emídio, Marcos Parente, Monte Alegre do Piauí, Morro
Cabeça no Tempo, Palmeira do Piauí, Parnaguá, Porto Alegre do Piauí, Redenção do Gurguéia, Riacho Frio, Santa
Filomena, Santa Luz, Sebastião Barros, Sebastião Leal e Uruçuí. Em 2008, mais 4 municípios foram incorporados
ao Consórcio: Baixa Grande do Ribeiro, Bertolínia, Jerumenha e Ribeiro Gonçalves.
O detalhamento dos serviços prestados pelo Consórcio em cada município é definido pelos Contratos de Programa, os quais não exigem licitação, mas devem seguir os protocolos de transparência e de responsabilidade
fiscal previstos em lei. Ademais, os Contratos de Programa também podem abranger a execução dos serviços em
questão pelo próprio Consórcio.
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Dessa forma, são responsabilidades do Consórcio (em escala regional) e, portanto, compõem o custo do mesmo: planejamento, regulação, fiscalização, manutenção pesada, investimentos, emissão de conta e controle de
qualidade. Em contrapartida, são custos do município (em escala local): operação, manutenção leve, leitura de
hidrômetro e entrega de conta. Em conjunto, os custos são repassados discriminados na conta dos usuários.
Os Contratos de Rateio, em princípio, são documentos destinados à regular os aspectos financeiros entre o Consórcio e os consorciados, e devem ser formalizados em cada exercício financeiro. Neste caso, o Contrato de Rateio foi
assinado apenas pelo Estado do Piauí, assumindo, com isso, todos os custos iniciais da implantação do consórcio.
Todavia, a situação financeira a qual o estado se encontrava dificultou os repasses dos recursos ao Consórcio, impedindo a realização das atividades iniciais. Diante disso, a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) e o Ministério
das Cidades asseguraram os recursos necessários para a construção da sede e as primeiras obras nos municípios,
enquanto os recursos concedidos do PAC 1 seriam destinados para a ampliação e melhorias nos sistemas de abastecimento de água e esgoto.
Com as obras finalizadas, o Coresa Sul seria responsável pela operação dos serviços. Entretanto, em 2017 a maioria das obras estava paralisada ou sequer estava licitada. A falta de recursos somada às dificuldades impostas pela
Agespisa (que ainda possui a concessão de abastecimento) barraram quaisquer tentativas de operacionalizar o
Consórcio.
Atualmente o Coresa Sul está inoperante, embora esteja regularizado.

2.4.3 – Mudanças após implementação do consórcio: prós e contras
Antes de analisar as mudanças promovidas pelo advento do Coresa Sul, vale destacar alguns empecilhos já em
sua formação.
Primeiramente, os consórcios são formados, dentre outros fatores, para obter ganhos de escala e, com isso, resolver problemas locais de maneira mais eficiente. Entretanto, o Consórcio poderia beneficiar no máximo 280 mil
pessoas, sendo que cerca de um terço dessa população vive no meio rural.
Em segundo lugar, há uma enorme desigualdade social e econômica. Apesar do PIB per capita da região ser superior ao do estado, há considerável concentração de renda na região. Assim, a população é, em sua maioria, pobre.
Em terceiro lugar, embora haja águas superficiais, essa região sofre com problemas de abastecimento e de disponibilidade hídrica.
Em quarto lugar, os problemas derivados de questões políticas do consórcio ocorreram em diferentes frentes e
momentos. O primeiro deles ocorreu antes do início da consolidação do próprio consórcio, conforme relatado
por Ciríaco, que comentou em entrevista os problemas de contraposição políica de posições tomadas pelos funcionários da Agespisa:
[O diretor nomeado pelo governado, pró-consórcio] (...) começou a
enfrentar muita resistência dentro da companhia, essa questão da corporação em especial. A resistência era tão grande que o governador na
época até pediu o apoio nosso para indicar diretor pra companhia (...).
E indicamos um diretor mais na parte técnica, operacional lá do Ceará
(...) Mas, eles não resistiram muito tempo (...) porque viram que tinha
muita pressão sobre eles nesse processo de reforma lá da companhia,
que tinha que passar por uma reforma (...).
Vale destacar ainda que este Consórcio segue um modelo verticalizado, portanto, não foi fruto de uma vontade intrínsica dos municipios em resolver os problemas relacionados ao setor na região, mas originou de uma imposição
do Governo Federal para expandir o setor de saneamento no Brasil.
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Há também a questão regulatória e dificuldades de tramitação e aplicação da lei no âmbito local. Conforme exposto pela ex-presidente da Agespisa, Viviane Bezerra, em entrevista cedida para os coordenadores deste estudo:
Que cada município entra no protocolo e tem que aprovar, e depois o
consórcio pra cada ação precisa de aprovação, enfim, não é fácil, foi o
que eu lhe disse né, a realidade, eu acho que na maioria dos casos do
Nordeste (...) até pela questão do contexto geográfico também, pessoal
especializado, capacitado, preparado pra trabalhar com esses projetos,
esse arranjos novos… regulação, por exemplo. Qual é o município que
tem agência reguladora? Muito poucos, tá tudo mais concentrado aí no
Sudeste, Sul do país. Pra cá, agência reguladora é estadual.
Em relação aos investimentos iniciais, era previsto R$ 33.653.514,67 para implantação de sistemas de abastecimento de água, construção da sede e aquisição de laboratório móvel. Este montante seria oriundo de recursos
federais do orçamento do Programa de Aceleração do Crescimento – da FUNASA – e do Ministério das Cidades
(R$31.573.160,35) e do próprio Consórcio (R$2.080.354,32).
Segundo a Gerência de Filial Desenvolvimento Urbano e Rural-Teresina/PI (GIDUR/TE) – da Caixa Econômica Federal (CEF) – responsável pelos contratos referentes aos recursos providos pela União ao estado do Piauí, dois contratos foram firmados entre as partes: o primeiro em 2007 e o segundo em 2010.
No contrato de 2007, 27 municípios partícipes do Coresa Sul seriam beneficiados. Os valores previamente orçados eram de R$28.179.000,00 pela União, com contrapartida de R$1.674.000,00 pelo Governo do Estado. Esses
valores foram reduzidos pela Portaria n. 656/2010 do Ministério das Cidades, com R$26.770.050,00 de repasse e
R$1.408.950,00 de contrapartida. Segundo a GIDUR/TE, apenas R$11.766.026,75 foram liberados em 6 anos e as
obras atingiram 41,75%.
Em relação ao contrato de 2010, o investimento necessário era de R$6.000.000,00 para beneficiar 5 municípios,
sendo R$ 5.700.000,00 de repasse da União e R$ 300.000,00 do Governo do Estado. Em quase 3 anos, nenhuma
obra foi iniciada devido à falta de processos licitatórios.
Conforme levantado por especialistas, inclusive apontado pela própria superintendência do Coresa Sul, os questionamentos em demasia feitos pela CEF sobre as licitações e mediações paralisam os processos e, consequentemente, a operacionalização do Consórcio por falta de recursos. Este comportamento, por sua vez, leva a desentendimentos entre o agente financeiro, o Governo Estadual, os governos locais e as empresas contratadas, uma vez
que gera reformulação dos projetos.
Em meio aos desentendimentos e falta de verba, dos 34 municípios consorciados, apenas 2 tiveram êxito em suas
obras (Júlio Borges e Morro Cabeça no Tempo), os quais obtiveram recursos diretamente da FUNASA por emenda
parlamentar, e outros 3 (Alvorada do Gurgueia, Sebastião Barros e Cristalândia) apresentavam obras em andamento em 2012.
Conforme corroborado por um entrevistado, o problema de deliberação e coordenação do consórcio também era
crítico para implementação das obras:
Qual era o problema do Coresa? Coresa tinha um contrato com a União
de 28 milhões pra executar obra. Pra você ter ideia as obras não avançavam porque eles não conseguiam decidir quais eram os municípios
contemplados (...), tinha que fazer plano de saneamento, o colegiado
não funciona, colegiado com prefeito não funciona, no Nordeste não
funciona porque ainda vigora, impera aqui o princípio do totalitarismo
e da decisão unilateral, cada prefeito quer estar assim. É diferente por
exemplo dos resíduos, ninguém quer resíduos, então dá certo um consórcio, porque quem quiser pode ficar. Mas o saneamento não, (...) no
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saneamento do poder de decisão muito grande na mão de prefeito que
é sobre tarifa, sobre outorga, então o Coresa a gente tinha dificuldade de
reunir o colegiado pra tomar decisão, a gente tinha dificuldade de tomar
decisão, pra você ter ideia tinha disputa por máquina, máquina, eles disputavam as máquinas. Pra onde a máquina ia, qual município ia receber,
fazer reunião pra decidir como iria ser feito, era uma espécie de cronograma da ação do consórcio. Depois, a origem da Coresa foi errada, não
definiram quem ia regular, quem ia fiscalizar, os municípios não tinham
plano de saneamento. Como que você investe num lugar que não tem
plano de saneamento? Não tinha planejamento. Então se não tinha planejamento, cada prefeito ditava o que eles achavam que era importante
como obra no município.
Ademais, buscou-se informações acerca da percepção dos municípios em relação às melhorias dos serviços de
água e esgoto. Embora haja pouca informação a respeito do Coresa Sul disponível em sistemas de busca como o
Google, percebeu-se duas vertentes a respeito dos avanços no setor. De um lado, prefeitos e outras figuras políticas
defendem que houve avanço significativo em relação ao abastecimento de água nos municípios, pois promoveram
a universalização do serviço, ainda que o mesmo não possa ser dito sobre o serviço de esgotamento sanitário. Do
outro, os jornais locais questionam as obras inacabadas ou até mesmo inexistentes nos municípios participantes,
destacando inclusive a devolução de recursos por falta de aplicação – e não por falta de destinação.
Todavia, a ausência de relatos mais precisos dos moradores impossibilita uma análise qualitativa mais robusta em
relação à percepção dos serviços nas cidades.
Diante de tudo isso, o Coresa Sul não alcançou suas metas para oferecer serviços de abastecimento de água e
esgotamento sanitário para os habitanteste dos municípios partícipes, principalmente pela falta de recursos do
Governo do Estado e pelos empecilhos impostos pela Agespisa, além das limitações orçamentárias dos próprios
municípios.
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2.5 – Avaliação de hipóteses por modelo quantitativo
Esta seção apresenta os procedimentos de construção de uma base de dados e de modelagem quantitativa para a
avaliação de hipóteses gerais sobre os consórcios intermunicipais no Brasil.

2.5.1 – A relação entre os dados existentes e os consórcios
Quando se trata de dados da atividade econômica para municípios brasileiros, a disponibilidade de dados com
baixa defasagem é limitada. É notório o esforço do IBGE no tocante à elaboração e divulgação de pesquisas com
dados regionais brasileiros, sendo o exemplo mais notável a PNAD Contínua, que na divulgação trimestral permite
acompanhar domicílios e indivíduos no Brasil inteiro com bastante detalhe, entretanto, para uma gama maior de
indicadores econômicos e setoriais, a escassez de dados é a norma e consequentemente representa um entrave
considerável no desenvolvimento de análises com o foco nos municípios.
A partir do escopo do presente estudo e considerando as limitações imposta pela escassez de dados, foi construída
uma base de dados primários a partir da junção de três fontes:
•

Pesquisa de PIB municipal do IBGE – Base de dados que oferece informação de PIB municipal e população da maioria dos municípios brasileiros

•

Base de municípios do SNIS - Base de dados do Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento
e é divulgada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, oferece informação sobre a qualidade dos
serviços de distribuição de água potável, coleta e tratamento de esgoto e resíduos sólidos.

•

Base de contas anuais dos municípios – Base divulgada pela Secretaria do Tesouro Nacional e oferece
informação das despesas e receitas de uma parte das cidades do Brasil.

Os dados foram coletados para o intervalo de 2002 até 2017, último ano com informações mais atualizadas para o
PIB municipal. A tabela abaixo mostra a quantidade de cidades que estão na base por ano:

Tabela 40 – Quantidade de Municípios por Macrorregião na amostra final para análise
Ano
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Centro Oeste Nordeste
137
240
139
228
145
249
154
222
161
236
157
249
159
257
161
279
172
300
152
298
158
312
154
259
157
282
173
289
321
1002
165
301

Norte
50
47
64
61
62
66
59
59
72
73
64
71
81
79
237
89

Sudeste
615
654
646
672
680
691
700
698
769
779
770
750
728
773
1303
748

Sul
407
408
407
452
477
474
464
476
523
548
596
551
529
569
960
548

Total
1449
1476
1511
1561
1616
1637
1639
1673
1836
1850
1900
1785
1777
1883
3823
1851

Fonte: elaboração própria.

Considerando que a quantidade de municípios no Brasil é de 5.570, uma participação próxima de 30% na média
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dos anos da amostra, com exceção de 2016, evidencia o entrave representado pela baixa quantidade de observações, sendo as principais lacunas de dados na área fiscal. Outro entrave considerável é a heterogeneidade na
composição das bases de dados, pois em muitas situações, foi impossível identificar de forma conjunta os municípios e inseri-los na base de dados156 do presente estudo.
A informação incompleta também afeta o conjunto das cidades que compõe os consórcios selecionados para
análise, pois enquanto os consórcios do ABC e o CILSJ possuem quase a totalidade das informações na base de
dados, o consórcio CORESA, na maioria dos anos, possui menos da metade das cidades presentes na base. A tabela
abaixo apresenta o número de cidades na amostra por consórcio selecionado para este estudo.

Tabela 41 – Quantidade de Municípios na amostra por Consórcio Selecionado
Ano
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

ABC
6
7
7
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

CORESA
7
8
7
5
6
5
6
6
5
5
5
5
5
5
10
6

CILSJ
6
5
4
8
9
9
9
9
10
9
6
11
12
10
12
11

CIMVI
7
7
6
8
8
8
8
8
9
9
9
10
11
10
12
9

Fonte: elaboração própria.

A questão da quantidade das cidades na amostra é relevante, pois a perda de robustez do resultado empírico
decorrente de uma amostra incompleta nem sempre é desprezável, afinal, existem diferentes razões para a informação estar incompleta e dependendo da razão, o impacto no resultado é direto157.
Independentemente dos desafios relacionados com a base de dados, os resultados analíticos derivados do modelo estatístico podem contribuir de maneira positiva para a discussão ao longo do trabalho e a próxima seção trará
156 Parte do problema é decorrente da heterogeneidade da composição das bases de dados, onde em muitos anos não há
um código de identificação único para os municípios além do problema de municípios registrados com a grafia diferente impossibilitando a junção desses municípios em uma base de dados derivada da combinação de fontes distintas.
157 A razão pelos dados estar incompleto pode levar a dois questionamentos distintos: ou os dados são truncados ou censurados. A censura ou truncamento dos dados podem estar relacionados exatamente com o processo administrativo e
difusor das informações do município e nesse caso, a não existência da informação pode gerar um viés de seleção onde
na amostra somente existem municípios com um determinado nível de qualidade na geração e disseminação de informação ou que possui recursos financeiros para sustentar uma atividade administrativa dessa magnitude. Se a falta de
informação está relacionada com o processo administrativo e as finanças de uma cidade é possível que a amostra apresente características de dados censurados, onde os municípios mais pobres acabam não são representados na amostra
e consequentemente aumenta a existência de viés. O argumento sobre a censura dos dados, apesar de relevante, não
será considerado nesse estudo por não estar no objetivo principal do estudo além da necessidade de examinar esse
problema de forma mais minuciosa, portanto, para fins práticos o estudo irá considerar o fator da censura independente
das informações e assim minimizar a discussão sobre o viés.
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uma discussão breve da forma como o modelo estatístico contribui com a discussão.

2.5.2 – Utilidade da modelagem empírica
Considerando que o objetivo desse estudo é avaliar se há influências das características particulares das cidades
participantes dos consórcios analisados em algumas variáveis que representam alguns serviços públicos, a primeira questão relevante é determinar quais são as variáveis observadas que representarão tais serviços. Após a
análise do conjunto de dados disponíveis, foram definidas algumas variáveis para esse propósito:
•

Índice de coleta de esgoto sanitário

•

Índice de tratamento de esgoto sanitário

•

Quantidade de lixo coletado

•

Índice de amostras de água fora do padrão de qualidade no critério de cloro residual

•

Índice de amostras de água fora do padrão de qualidade no critério de turbidez

•

Nível de gastos municipais na função gestão ambiental

•

Nível de gastos municipais na função transporte público coletivo

A observação e a comparação direta das variáveis descritas acima pouco pode contribuir para avaliar se há impactos decorrentes de alguma particularidade em comum das cidades em um determinado consórcio, pois a observação direta dos dados não permite identificar os motivos das diferenças no nível do serviço entre duas cidades.
Uma forma de resolver esse impasse é fazer avaliação entre municípios equivalentes, ou seja, considerando dois
municípios com o mesmo nível de PIB per capita. Dito de outra forma, ceteris paribus158, o fato de um deles participar de um consórcio impacta poderia impactar o nível do serviço público.
Consideradas as características próprias de cada município159, a modelagem estatística realizada considerou a
relação de causalidade entre a variável de interesse, no caso o nível de serviços públicos e a variável explicativa,
isto é, aquela que supostamente impacta o nível do serviço.
O quadro abaixo apresenta em um formato esquematizado a relação que o modelo estatístico proposto nesse
estudo irá captar.

158 Termo econômico, o qual restringe a análise da variável específica a um cenário em que todas as demais variáveis são
consideradas constantes. Para maiores detalhes, ver Anexo B do estudo, “Conceitos Econométricos”.
159 Esse tipo de problema é a essência de qualquer análise empírica decorrente de dados observacionais. Diferente dos
dados de experimento, não é possível fazer nenhum tipo de controle para inferir a relação de causalidade entre duas
variáveis, pois os dados observados são impossíveis de serem isolados.
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Quadro 14 – Relação entre as variáveis explicativas e as variáveis explicadas no contexto do modelo
proposto

Fonte: elaboração própria.

As variáveis de interesse são as variáveis que representam algum aspecto do serviço público, representadas na
imagem acima em laranja. As variáveis explicativas são as variáveis as quais supostamente exercem efeito no nível
do serviço público de interesse e além desse papel, no contexto da modelagem estatística, o impacto das variáveis
de controle acabam sendo interpretado no contexto de ceteris paribus, ou seja, na análise do efeito da receita fiscal
no nível de serviços, é considerada que o nível das outras variáveis explicativas são fixas.
De forma didática, quando é observado o efeito da participação do consórcio no escopo do modelo, a resposta é
obtida considerando todos os outros aspectos constantes, podendo assim fazer perguntas como: “supondo duas
cidades com mesmo nível de PIB per capita, receita fiscal e localizada na mesma macrorregião160, o fato de uma
participar do consórcio aumenta o nível do serviço público?”
A próxima seção irá trazer os resultados da modelagem estatística para cada uma das variáveis representantes
do nível do serviço público e os principais resultados obtidos. Com o intuito de facilitar a fluidez da discussão e
apresentação dos resultados, os aspectos técnicos das estimações, assim como os parâmetros obtidos serão apresentados no anexo.

2.5.3 – Resultados para coleta de Esgoto
A variável que representa a coleta de esgoto é o índice de coleta de esgoto e está contido na base do SNIS. O quadro
abaixo apresenta um esquema simplificado da regressão estimada.

160

Entendidas como as cinco macrorregiões: Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul.
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Quadro 15 – Relação entre as variáveis explicativas e
as variáveis explicadas no para o modelo de Coleta de Esgoto

Fonte: elaboração própria.

Com o intuito de oferecer um elemento visual dos resultados, a figura abaixo apresenta o diagrama de dispersão
entre o índice de coleta de esgoto e algumas variáveis explicativas. O ano de 2016 foi escolhido para fazer tal recorte no gráfico161 por representar o ano com maior quantidade de cidades na amostra.

161 Embora o gráfico tenha escolhido o ano de 2016 para melhor visualização, o modelo apresentado considera os dados
de 2002 a 2017, com dados em mínimos quadrados agrupados (POLS), conforme detalhado no apêndice técnico. Esta
observação vale para todos os gráficos de dispersão seguintes nesta seção.
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2.5.3.1 – Coleta de esgoto
variável
Intercepto
Ln Pib pc
Ln. Tarifa Média Esgoto
Ln Indicador Desempenho Financeiro operadora
Ln FPM pc
Ln receita tributária pc
Ln gasto saneamento pc
Ln gasto urbanismo pc
Ln gasto gestão ambiental pc
ln. Pop
CORESA
CILSJ
CIMVI
ABC
Nordeste
Norte
Sudeste
Sul
ano 2003
ano 2004
ano 2005
ano 2006
ano 2007
ano 2008
ano 2009
ano 2010
ano 2011
ano 2012
ano 2013
ano 2014
ano 2015
ano 2016
ano 2017
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Coeficiente
Estimado
-1.19
0.08
-0.19
0.09
0.26
0.07
0.01
0.04
0.04
0.12
-0.28
-0.74
-3.10
0.31
-0.46
-0.95
0.42
-0.47
0.03
0.25
0.13
0.27
0.24
0.13
0.32
0.33
0.30
0.33
0.34
0.29
0.36
0.43
0.41

Desvio
Padrão
0.55
0.03
0.02
0.03
0.04
0.02
0.01
0.02
0.01
0.02
0.61
0.25
0.39
0.12
0.06
0.09
0.05
0.05
0.11
0.11
0.11
0.10
0.10
0.10
0.10
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
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Figura 38 – Diagrama de Dispersão Entre o Índice de Coleta de Esgoto e
Algumas Variáveis Explicativas do Modelo em 2016

Fonte: elaboração própria.

O gráfico da figura acima evidencia algumas diferenças principalmente no âmbito regional, além de mostrar
relações esperadas entre os dados de coleta de esgoto e demais variáveis – no caso positivas para PIB PC e FPM PC
e negativa para tarifa média.
No primeiro gráfico da esquerda, com o PIB per capita representado no eixo da abscissa, há uma maior concentração das cidades da região Nordeste enquanto que as cidades do Sudeste apresentam maior variância no nível
da coleta de esgoto. Pelo fato de haver uma quantidade considerável de cidades do Nordeste e Sul abaixo da reta
é um indicativo de que o nível de coleta de esgoto nessas regiões está abaixo do volume esperado pelo modelo,
indicando consequentemente maior oportunidade de aprimoramento da expansão desse tipo de serviço.

2.5.3.2 - Principais Resultados Obtidos e conclusões Coleta de Esgoto:
•

Apesar da baixa magnitude, o nível de PIB per capita impacta positivamente no nível de coleta de esgoto
entre as cidades, ou seja, a correlação positiva entre PIB e o nível de coleta ajuda a explicar a diferenças
no nível de cobertura do serviço nas cidades.

•

Um maior nível de recursos do FPM pode contribuir com o aumento da coleta de esgoto nas cidades. Esse
resultado a princípio mostra a importância do FPM como uma forma de fomentar o desenvolvimento
de cidades com menor dotação de recursos e tais recursos podem ser canalizados para a ampliação do
serviço de coleta de esgoto.

•

A relação positiva entre o nível de coleta de esgoto; o nível de desempenho financeiro da empresa responsável pelo serviço na cidade e o valor da tarifa de esgoto mostram a importância de garantir uma
sustentabilidade financeira das empresas responsáveis pelo serviço para garantir a sua ampliação do
atendimento.

•

Entre as macrorregiões, a região Norte sistematicamente possui o menor nível de coleta de esgoto, seguido pela Região Nordeste e Sul. As regiões Centro Oeste e Sudeste possuem estruturalmente os maiores
níveis de coleta de esgoto.

•

No tocante às cidades participantes dos consórcios selecionados para análise, os resultados são difusos,
com as cidades do consórcio do ABC apresentando um maior nível de coleta de esgoto enquanto que as
cidades do consórcio CILSJ (Rio de Janeiro) e CIMVI (Santa Catarina) apresentam menores níveis. A partir
desse resultado é possível concluir a favor da existência de fatores particulares dessas cidades que resultam na divergência do nível de coleta, pois a diferença já considera a filtragem feita pelas variáveis explica-
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tivas, como por exemplo, o PIB e a arrecadação. A diferença da dotação de infraestrutura e a externalidade
decorrente da proximidade de grandes centros urbanos podem ser alguns dos fatores responsáveis por
tais diferenças.

2.5.4 – Resultado para Tratamento de Esgotos
A variável que representa o nível de tratamento de esgotos é o índice de tratamento de esgoto contido na base do
SNIS. O quadro abaixo apresenta um esquema simplificado da regressão estimada.

Quadro 16 – Relação entre as variáveis explicativas e as variáveis explicadas
no para o modelo de Tratamento de Esgoto

Fonte: elaboração própria.
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2.5.4.1 – Tratamento de Esgoto

variável
Intercepto
Ln Pib pc
Ln. Tarifa Média Esgoto
Ln Indicador Desempenho Financeiro operadora
Ln FPM pc
Ln receita tributária pc
Ln gasto saneamento pc
Ln gasto urbanismo pc
Ln gasto gestão ambiental pc
ln. Pop
CORESA
CILSJ
CIMVI
ABC
Nordeste
Norte
Sudeste
Sul
ano 2003
ano 2004
ano 2005
ano 2006
ano 2007
ano 2008
ano 2009
ano 2010
ano 2011
ano 2012
ano 2013
ano 2014
ano 2015
ano 2016
ano 2017

Coeficiente
Estimado
5.70
0.13
0.27
0.17
-0.24
0.01
-0.01
0.05
-0.01
-0.23
0.04
1.21
0.11
-0.61
0.15
0.18
-0.61
-0.01
0.24
0.09
0.04
0.21
0.21
0.25
0.34
0.34
-0.03
0.02
0.28
0.31
0.35
0.39
0.32

Desvio
Padrão
0.55
0.03
0.02
0.03
0.04
0.02
0.01
0.07
0.01
0.42
0.61
0.25
0.39
0.12
0.06
0.09
0.05
0.05
0.11
0.11
0.11
0.10
0.10
0.10
0.10
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09

A figura abaixo apresenta o diagrama de dispersão entre o índice de tratamento de esgoto e algumas variáveis
explicativas. O ano de 2016 foi escolhido para fazer tal recorte no gráfico por representar o ano com maior quantidade de cidades na amostra.
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Figura 39 – Diagrama de Dispersão Entre o Índice de Tratamento de Esgoto e
Algumas Variáveis Explicativas do Modelo em 2016

Fonte: elaboração própria.

É notória a baixa quantidade de observação de todas as regiões brasileiras, mas a baixa quantidade de informações das regiões Norte e Nordeste é o principal fator de atenção. Outro aspecto interessante que a observação
do gráfico acima permite é o fato que a da maioria das observações está abaixo da reta, significando um indício de
grande espaço para a ampliação do serviço de tratamento de esgoto.
Apesar da oportunidade de ampliação do tratamento de esgoto, é necessário considerar e abordar os aspectos
específicos da atividade de tratamento de esgoto os quais acabam gerando externalidades, pois diferente da coleta de esgoto, cujo benefício é observado de forma direta pelo usuário, o tratamento gera benefícios os quais nem
sempre são notados pelo usuário final.
Ao mesmo tempo, é inquestionável a importância e os efeitos positivos do aumento do tratamento de esgoto, em
especial nos aspectos de proteção do meio ambiente e a contribuição positiva para a saúde da população. Entretanto, tais benefícios são observados pelo usuário de forma difusa e a diferença entre a percepção do benefício e a
propensão a pagar pode gerar um nível de investimento em tratamento inferior ao nível ótimo.

2.5.4.2 – Principais Resultados Obtidos e conclusões Tratamento de Esgoto:
Os principais resultados obtidos são apontados a seguir.
•

Em linhas gerais, os resultados para o tratamento de esgoto e a coleta são parecidos, como por exemplo,
a relação positiva entre o nível de tratamento com o nível de PIB, a arrecadação fiscal e a importância da
sustentabilidade financeira das operadoras de saneamento básico.

•

Um ponto de divergência no resultado é o impacto do FPM no nível de tratamento. Considerando que o
nível de tratamento no Brasil geralmente é muito baixo, com a participação de poucas cidades em termos
de divulgação de resultados e a externalidade negativa do investimento em tratamento, o principal foco
de investimentos e dispêndio é ainda a coleta.

•

Não existem evidências concretas acerca das diferenças regionais no volume de tratamento de esgoto, ou
seja, boa parte das diferenças dos níveis de tratamento pode ser atribuída às variáveis explicativas, como
por exemplo, o nível do PIB e tarifas. Assim, neste caso, a relação entre tratamento de esgoto e tarifa,
apesar de intuitivamente contrariada pelo modelo, não acaba sendo considerada.

•

Para as cidades participantes do consórcio do ABC, existem fatores particulares que impactam negativamente no nível de esgoto tratado dessas cidades, sob o critério ceteris paribus. Há considerações sobre a
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integração metropolitana e as operações da Companhia Estadual nessa região que podem ser relevantes
como explicação.
•

Para os outros consórcios, não foi possível encontrar evidências da existência de particularidades que
impactam o nível de tratamento de esgoto.

2.5.5 – Resultados para a Coleta de Lixo
A variável que representa a coleta de lixo é a massa de lixo coletada em termos de população atendida e faz parte
do banco de dados do SNIS. No diagrama do quadro abaixo é apresentado uma simplificação da estrutura do
modelo estimado para a coleta de lixo.

Quadro 17 – Relação entre as variáveis explicativas e as variáveis explicadas
no para o modelo de Coleta de Lixo

Fonte: elaboração própria.
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2.5.5.1 – Modelo para a Massa de Lixo Coletada

variável
Intercepto
Ln Pib pc
Ln. Custo Médio do Serviço
Ln FPM pc
Ln receita tributária pc
Ln gasto urbanismo pc
Ln gasto gestão ambiental pc
ln. Pop
CORESA
CILSJ
CIMVI
ABC
Nordeste
Norte
Sudeste
Sul
ano 2003
ano 2004
ano 2005
ano 2006
ano 2007
ano 2008
ano 2009
ano 2010
ano 2011
ano 2012
ano 2013
ano 2014
ano 2015
ano 2016
ano 2017

Coeficiente
Estimado
-0.83
0.07
-0.26
-0.06
0.14
0.01
-0.01
0.02
-0.01
0.16
-0.04
0.02
0.13
0.12
-0.04
-0.05
0.01
0.15
-0.06
0.14
0.01
0.28
0.28
0.29
0.27
0.31
0.38
0.39
0.45
0.48
0.35

Desvio
Padrão
0.46
0.02
0.01
0.03
0.02
0.01
0.01
0.02
0.19
0.14
0.15
0.12
0.05
0.06
0.04
0.04
0.18
0.15
0.15
0.15
0.14
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.09

Com o intuito de oferecer um elemento visual dos resultados, a figura abaixo apresenta o diagrama de dispersão
entre o a massa de lixo coletado e algumas variáveis explicativas. O ano de 2016 foi escolhido para fazer tal recorte
no gráfico por representar o ano com maior quantidade de cidades na amostra.
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Figura 40 – Diagrama de Dispersão Entre o a Coleta de Lixo e
Algumas Variáveis Explicativas do Modelo para o ano de 2016

Fonte: elaboração própria.

Uma análise visual dos dados sugere a ausência de diferenças regionais no nível de coleta de lixo, entretanto, para
qualquer faixa de renda, as cidades do Nordeste possuem um nível de coleta na média superior as outras regiões,
apesar da quantidade de cidades nordestinas com um baixo nível de PIB per capita aparecerem na amostra com
maior frequência.

2.5.5.2 – Principais Resultados Obtidos e conclusões Coleta de Lixo
•

O nível de custos do serviço assim como os recursos fiscais , seja pela arrecadação ou FPM, possui influência no nível de prestação do serviço. As inclinações da reta mostram efeitos econômicos esperados, já que
no caso da variável Custo médio do Serviço, ficou constatada uma relação negativa, enquanto para as
demais variáveis, os dados possuem relacionamento positivo.

•

Após a filtrarem representada pelo o custo dos serviços e o orçamento das prefeituras, somente o Nordeste apresenta um efeito regional estatisticamente positivo em relação às outras regiões, ou seja, considerando cidades com o nível de renda, arrecadação fiscal e custos do serviço de coleta igual, uma cidade
no Nordeste, na média, possui um nível de coleta de lixo 12% maior. Considerando que poucas cidades do
Nordeste estão representadas na amostra, as cidades na amostra na sua grande parte são cidades localizadas na região costeira. Esse é um exemplo de como a censura dos dados pode influenciar os resultados
do modelo estatístico, pois não foi possível incluir no modelo a informação de cidades localizadas em
outras regiões no Nordeste limitando a quantidade de informação disponível sobre a dinâmica da coleta
de lixo na região.

•

Para as cidades participantes do consórcio, não foi possível encontrar evidências da existência de particularidades além das definidas pelas variáveis explicativas que impactam o nível de coleta de lixo. De
fato, o consórcio que opera serviços nessa área, o CIMVI, cuida de ações de atacado (aterro sanitário) e
provavelmente não foi o causador de aumento de cobertura de coleta, embora provavelmente possa ter
efeitos positivos sobre uma variável de qualidade ambiental decorrente do tratamento dos resíduos, não
captada neste modelo.

•

Os dados de coleta de lixo não consideram também efeitos de qualidade do serviço, isto é, se o lixo é destinado a lixões, aterro, se possui processo de reciclagem etc. Portanto, efeitos de produtividade, apesar de
relevantes para análise do setor, são também descartados nesta avaliação.
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2.5.6 – Resultados para a Qualidade da Água
Dado a disponibilidade dos dados dos SNIS acerca da qualidade da água, o presente estudo também avalia se há
efeitos das características particulares dos municípios participantes dos consórcios na qualidade da água. A base
de dados dos SNIS possui informações sobre três parâmetros de teste das amostras de água colhidas nas cidades:
excesso de cloro residual, turbidez e coliformes fecais. Um maior número de qualquer um desses índices significa
uma quantidade maior de amostras testadas que foi rejeitada pelos critérios de qualidades específicos.
Para a condução da análise foi decidido a não consideração dos resultados para coliformes fecais, em decorrência
da baixa quantidade dos municípios que continham tal informação. No diagrama do quadro abaixo é apresentado
uma simplificação da estrutura do modelo estimado para as duas métricas de qualidade de água: turbidez e cloro
residual.

Quadro 18 – Relação entre as variáveis explicativas e as variáveis explicadas
no para o modelo de Qualidade da Água

Fonte: elaboração própria.
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2.5.6.1 – Modelo para o índice de reprovação do teste de qualidade de água critério Cloro Residual

variável
Intercepto
Ln Pib pc
Ln FPM pc
Ln receita tributária pc
Ln. Gasto Saneamento
Ln gasto gestão ambiental pc
Ln Indice turbidez
Ln.coleta de esgoto
ln. Pop
CORESA
CILSJ
CIMVI
ABC
Nordeste
Norte
Sudeste
Sul
ano 2004
ano 2005
ano 2006
ano 2007
ano 2008
ano 2009
ano 2010
ano 2011
ano 2012
ano 2013
ano 2014
ano 2015
ano 2016
ano 2017

Projeto INTERGOV

Coeficiente
Estimado
-2.38
-0.02
0.08
-0.02
0.09
-0.02
0.20
0.48
0.07
2.99
1.16
-0.37
-0.45
-0.69
0.27
-1.40
-0.18
-0.20
-0.32
-0.33
-0.48
-0.54
-0.58
-0.78
-0.66
-0.88
-0.77
-0.74
-0.83
-0.78
-0.77

Desvio
Padrão
0.46
0.02
0.03
0.02
0.01
0.01
0.17
2.27
0.02
1.17
0.40
0.75
0.39
0.14
0.21
0.12
0.13
0.26
0.26
0.26
0.25
0.25
0.24
0.24
0.24
0.24
0.24
0.24
0.23
0.24
0.24
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2.5.6.2 – Modelo para o índice de reprovação do teste de qualidade de água critério Turbidez

O gráfico da figura abaixo apresenta o diagrama de dispersão entre o índice de rejeição das amostras para o critério
de cloro e turbidez para quatro anos selecionados, 2002, 2006, 2012 e 2016, mostrando assim efeitos de evolução
do saneamento ao longo do tempo, mas ainda não sendo possível identificar se foi por aumento da cobertura ou
se foi aumento da amostra disponibilizada e registrada.
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Figura 41 – Diagrama de Dispersão para alguns Anos entre o índice de reprova
da qualidade da água pelo critério de cloro residual e turbidez

Fonte: elaboração própria.

A alta correlação entre o nível de rejeição de um critério com o outro é consideravelmente alta, mostrando que há
um efeito de spillover na qualidade da água entre os diferentes critérios. Essa dinâmica é um dos principais fatores
para explicar a diferença no nível das reprovas entre as cidades, pois variáveis de cunho econômico, como por exemplo, o PIB per capita e indicadores fiscais da cidade não possui, necessariamente, um menor nível de influência
nesses resultados.

2.5.6.3 – Principais Resultados Obtidos e conclusões para Qualidade da Água
•

O nível de reprovação entre os critérios possui alta correlação e esse fator é um dos mais relevantes para
ajudar a entender as diferenças nos níveis de reprovação da qualidade da água nas cidades

•

Em linha com o resultado acima, o nível de coleta de esgoto e distribuição de água nas cidades ajudam na
melhora da qualidade da água. Tal relação pode ser explicada pela própria melhoria dos processos que
uma cidade com um nível maior de oferta desses serviços acaba apresentando e invariavelmente o efeito
spillover para o controle de qualidade da água acaba acontecendo. Seria interessante avaliar se o nível de
tratamento de esgoto também gera resultado na linha, entretanto, como foi explicado anteriormente, a
baixa quantidade de observações dessa variável poderia gerar um viés mais sério na estimação e interpretação dos resultados.

•

Na média, as cidades do Sudeste e Nordeste possuem os menores níveis de rejeição dos testes de cloro
residual, enquanto que não há diferença estatística no tocante aos resultados das outras regiões. Isso significa dizer que provavelmente a diferença da qualidade da água entre as regiões pode estar muito mais
associada às diferenças nos níveis de serviços de coleta e distribuição de água do que alguma característica específica regional. Para o critério turbidez, somente as regiões Sudeste e Sul apresentaram diferenças
estatísticas significantes, indicando que as cidades nessas regiões possuem um menor nível de rejeição.

•

Entre as cidades dos consórcios analisados, somente a CORESA (Piauí) e CILSJ (Rio de Janeiro) apresentaram um efeito estatisticamente significativo, ou seja, existem características próprias das cidades dess-
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es dois consórcios que acabam por resultar em um maior nível de reprovação na qualidade da água pelo
critério de cloro residual. Em contrapartida, para o critério de turbidez, enquanto que as cidades da CORESA apresentam na média um menor nível de rejeição, as cidades do CILSJ apresentam um maior nível.
•

Há um aparente conflito entre esses resultados. É interessante, contudo, que as cidades do CORESA tenham apresentado efeito estatístico justamente nessas variáveis, ainda que de forma contraditória. Podese aventar que o próprio esforço de endereçar o tema do saneamento tenha causado impactos na cultura
do pessoal gerencial e operacional envolvido, ou mesmo da população em função do aquecimento do
assunto em torno do movimento do CORESA. Deve-se observar, contudo, que cerca de dois terços dos
municípios desse consórcio têm dados omitidos162 e podem ser justamente os que têm situação inferior,
uma tendência a viés de reporte.

•

Não há diferenças estatísticas significativas para as cidades dos outros consórcios.

2.5.7 – Despesas Municipais na função Gestão Ambiental
Os dados fiscais dos municípios divulgados pela Secretaria do Tesouro Nacional permitem avaliar se existem fatores que impactam na diferença do nível de gastos feitos pelas cidades na função de gestão ambiental. Como não
há informação sobre a forma como cada cidade gastou os recursos sobre a rubrica da função gestão ambiental,
questões de eficiência alocativa não podem ser diretamente abordadas pelo modelo aqui proposto, entretanto
entender a diferença na alocação pode trazer alguns pontos de reflexão sobre o tema.
No diagrama do quadro abaixo é apresentado uma simplificação da estrutura do modelo estimado para os gastos
na função gestão ambiental.

Quadro 19 – Relação entre as variáveis explicativas e as variáveis explicadas
no para o modelo de Gastos na Área de Gestão Ambiental

Fonte: elaboração própria.

162 A razão dos dados estarem incompletos pode levar a dois questionamentos distintos: ou os dados são truncados ou
censurados, conforme discutido na metodologia econométrica.
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2.5.7.1 – Modelo para o Nível de Gastos Municipais em Gestão Ambiental

variável
Intercepto
Ln Pib pc
Ln FPM pc
Ln receita tributária pc
ln. Pop
CORESA
CILSJ
CIMVI
ABC
Nordeste
Norte
Sudeste
Sul
ano 2003
ano 2004
ano 2005
ano 2006
ano 2007
ano 2008
ano 2009
ano 2010
ano 2011
ano 2012
ano 2013
ano 2014
ano 2015
ano 2016
ano 2017

Coeficiente
Estimado
-6.19
0.14
0.31
0.64
0.10
-0.37
0.79
-0.91
0.13
0.08
0.54
0.00
0.27
-0.07
-0.22
-0.33
-0.17
-0.06
0.02
0.03
0.07
0.13
0.19
-0.06
0.01
0.16
0.22
0.02

Desvio
Padrão
0.55
0.03
0.04
0.02
0.02
0.27
0.17
0.23
0.19
0.06
0.08
0.05
0.05
0.10
0.10
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.08
0.09

A figura abaixo apresenta o diagrama de dispersão entre o gasto em gestão ambiental e algumas variáveis explicativas. O ano de 2016 foi escolhido para fazer tal recorte no gráfico por representar o ano com maior quantidade de
cidades na amostra.
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Figura 42 – Diagrama de Dispersão Entre o Gasto em Gestão Ambiental e
Algumas Variáveis Explicativas do Modelo para o ano de 2016

Fonte: elaboração própria.

2.5.7.2 - Principais Resultados Obtidos e conclusões para Gestão Ambiental/Água
•

Diferenças no PIB per capita, receita fiscal e o montante de FPM recebido pelo município são fatores relevantes para explicar a diferença nos gastos em gestão ambiental dos municípios. Pelo fato da receita
tributária apresentar o maior coeficiente de elasticidade estimada dentro dos fatores citados, é possível
concluir que os recursos próprios acabam gerando uma maior resposta orçamentária nesse tipo de gasto
do que recursos decorrentes de transferências. Consequentemente, o gasto em gestão ambiental acaba
aumentando de forma mais rápida na medida em que o município se desenvolve economicamente.

•

Na média, as cidades das regiões Norte e Sul alocam uma parte maior dos gastos em gestão ambiental do
que as cidades das outras regiões.

•

Em relação aos consórcios analisados, as cidades do consórcio CILSJ (Rio de Janeiro) possuem na
média um gasto maior do que as outras cidades. Esse efeito pode estar relacionado com características
próprias dos municípios. A valorização do assunto junto à população pode estar inclusive relacionada à
própria criação do consórcio nessa área de atuação e pode explicar o maior gasto com essa função nesses
municípios.

•

Em contrapartida, as cidades do consórcio CIMVI (Santa Catarina) possuem em média um gasto em gestão
ambiental inferior às outras cidades, ceteris paribus.

•

Não há evidências estatísticas de diferenças nos níveis de gastos em gestão ambiental para as cidades dos
outros consórcios analisados.

2.5.8 – Despesas Municipais na função Transporte Coletivo Público
Os dados fiscais dos municípios divulgados pela Secretaria do Tesouro Nacional permitem avaliar se existem fatores
que impactam na diferença do nível de gastos feitos pelas cidades na função de gestão ambiental. Como não há
informação sobre a forma como cada cidade gastou os recursos sobre a rubrica da função transporte público coletivo, questões de eficiência alocativa não podem ser diretamente abordadas pelo modelo aqui proposto. Entretanto
entender a diferença na alocação pode trazer alguns pontos de reflexão sobre o tema. No diagrama abaixo é apresentado uma simplificação da estrutura do modelo estimado para os gastos na função transporte coletivo público.
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Quadro 20 – Relação entre as variáveis explicativas e as variáveis explicadas
para o modelo de Gastos na Área de Transporte Público Coletivo

Fonte: elaboração própria.

2.5.8.1 – Modelo para o Nível de Gastos Municipais em Transporte Coletivo Público
A figura abaixo apresenta o diagrama de dispersão entre o gasto em transporte coletivo público. O ano de 2016 foi
escolhido para fazer tal recorte no gráfico por representar o ano com maior quantidade de cidades na amostra.

Figura 43 – Diagrama de Dispersão Entre o Gasto em Transporte Coletivo Público e
Algumas Variáveis Explicativas do Modelo para o ano de 2016

Fonte: elaboração própria.
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2.5.8.2 – Principais Resultados Obtidos e conclusões transporte público coletivo
•

O montante de recursos das cidades, seja oriunda da arrecadação ou do FPM, e os gastos em urbanismo
são relevantes para ajudar na explicação da diferença nos gastos feitos pelas prefeituras em transporte
público coletivo.

•

Não há diferenças estatisticamente significativas decorrentes das macrorregiões, ou seja, não há características específicas das macrorregiões que exerçam influências nos níveis dos gastos em transporte público coletivo.

•

Em relação às cidades participantes dos consórcios selecionados para análise, somente as cidades do
ABC apresentaram um nível de gasto na média menor, ou seja, existem alguns aspectos específicos das
cidades no consórcio do ABC que influenciam negativamente o nível de gastos em transporte público
coletivo. Neste caso, é possível que o nível menor das cidades esteja relacionado às malhas estaduais
disponibilizadas nos municípios metropolitanos que compõem o consórcio. Trata-se, dessa forma, de um
efeito da região metropolitana, particularmente quanto à malha metroviária mantida por empresa estadual, a CPTM, que possui infraestrutura de grande capacidade nos municípios do ABC paulista.

•

Não há informação sobre as cidades participantes do consórcio da CORESA.
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2.5.2 –Considerações sobre a avaliação econométrica
Essa subseção tem como objetivo apresentar os resultados de todos os modelos estimados para tornar mais fácil
a análise dos pontos em comum e os divergentes em cada modelo. O quadro da figura abaixo apresenta de forma
simplificada e resumida os resultados dos modelos apresentados anteriormente.

Tabela 42 – Resultado Consolidado e Resumido dos Modelos Estimados
Fatores
Econômicos
Coleta
Esgoto
Tratamento
Esgoto
Coleta
Lixo
Qualidade
Água Cloro
Qualidade
Água Turbidez
Gastos
Gestão Ambiental
Gastos
Tranp Coletivo

√
√
X
X

X
√
X

Recursos
Fiscais

√

FPM

Gastos
Fiscais

X

X

√

√
√
X

X
√
X

X
√
√

X
X

√
√
X
X

NA

√

Efeitos
Macrorregião

√
√
√
√
√
√
X

Efeitos
Consórcios

√
√
X
√
√
√
√

Fonte: elaboração própria.

A marca do visto significa que o grupo das variáveis explicativas possui efeito estatisticamente significativo para
explicar a diferença no nível da variável explicada entre duas cidades, enquanto que o “X” representa a falta de
evidência estatística clara se a variável explicativa ajuda a entender a diferença no nível da variável explicada. No
caso do “NA” o efeito ocorre devido a natureza das informações, já que as demais variáveis do grupo de gastos
fiscais (gastos com urbanismo, transporte público e saneamento) não foram considerados no modelo por serem
independentes dos gastos com gestão ambiental, isto é, a alocação orçamentária de gastos de gestão ambiental
não interfere nos demais tipos de dispêndio dos municípios avaliados.
O grupo de variáveis explicativas fatores econômicos; recursos fiscais, FPM e gastos fiscais podem ser chamadas de
variáveis explicativas quantitativas e os efeitos estimados de certa forma foram dentro do esperado, como por exemplo, um maior nível de receita fiscal ajuda no aumento da coleta de lixo. Entretanto, apesar da relevância desses
resultados obtidos, o foco da análise não é diretamente a interpretação desse tipo de impacto. A importância das
variáveis quantitativas selecionadas é para poder controlar o quanto a variação do nível dessas variáveis ajuda a
explicar a diferença no nível da variável explicada, como por exemplo, o nível de coleta de esgoto.
A partir do controle das variáveis explicativas quantitativas, é possível avaliar o impacto das variáveis qualitativas, no caso, as macrorregiões e se a cidade participa de um dos consórcios selecionados. Na existência de efeito
estatístico dessas variáveis, é possível dizer que existem características relevantes do grupo de cidades daquele
consórcio que impactam no nível da variável explicada.
O efeito qualitativo do consórcio não é homogêneo e na maioria dos resultados não são todos os consórcios que
acabam impactando no nível da variável explicativa, entretanto, a existência do efeito qualitativo do consórcio
chama a atenção e pode orientar os próximos passos a análise a partir do foco e objetivo pretendido.
De todas as variáveis avaliadas, a nível dos consórcios eleitos para observação, vale notar que a não significância
estatística do serviço de coleta de lixo não denota, necessariamente, falta de efetividade da atuação do consórcio. O resultado é possivelmente influenciado pela ausência de avaliações qualitativas mais granulares e possivel-

Projeto INTERGOV

187

DESENVOLVIMENTO
DE PROPOSTAS

Projeto INTERGOV

188

mente pelo efeito, já descrito na seção, de coleta já realizada por parte dos municípios. Uma vez que todas municipalidades praticamente possuem seu próprio serviço de coleta, o efeito do consórcio acaba sendo diluído no
resultado, sendo apenas uma forma diferente de se realizar o serviço e que não pode ser avalidada por este tipo
de informação disponibilizada.
Como conclusões, o exercício de análise quantitativa de consórcios ainda necessita de uma melhoria da qualidade
das informações disponibilizadas pelas instituições públicas, para que se possa extrair avaliações confirmatórias
sobre aspectos relevantes para uso em avaliações de políticas públicas.
Ciente desse problema, o esforço deste trabalho, possivelmente um dos pioneiros em realizar uma avaliação quantitativa para consórcios públicos, ocorreu no sentido de se realizar uma avaliação exploratória do problema de
eficiência desses arranjos federativos em comparação com outros municípios da região e do país como um todo.
Dito de outra forma, antes de apontar o quanto cada variável foi relevante, o trabalho aqui realizado tratou de
mostrar se ele era de fato relevante.
Portanto, a identificação de que as variáveis utilizadas em consórcios são significantes estatisticamente em praticamente todos os setores aqui avaliados (saneamento, transporte público, meio ambiente) permite-nos concluir
que as informações capturadas para os consórcios são relevantes para análise de políticas públicas e podem subsidiar decisões para direcionamentos importantes para evolução desse tipo de arranjo governamental.
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DESENVOLVIMENTO DAS PROPOSTAS
1 – Tipologia de finalidades
O principal diagnóstico deste estudo é que o marco legal dos arranjos cooperativos intergovernamentais, notadamente quanto aos consórcios públicos, não atende à diversidade de tipos e formas de associação que poderiam potencializar a cooperação entre os entes federativos brasileiros. O atual marco regulatório é engessado,
burocrático e não dá conta das possibilidades concretas de cooperação. Dessa forma, a principal proposta aqui
desenvolvida vai no sentido de definir formas de cooperação que possibilitem o desenvolvimento de arranjos mais
estáveis e sustentáveis, para cada finalidade buscada. Em particular, é prenciso pensar uma nova organização que
privilegia o esforço nacional de promoção de projetos e de investimentos significativos na área de infraestrutura.

1.1 – O cenário atual das parcerias interfederativas
Esta seção apresenta um diagnóstico do estado atual das parcerias interfederativas e de seus problemas. A Figura
a seguir resume, de maneira geral, o cenário atual e a proposta de um novo Regime Geral de Parcerias Públicas.

Figura 44 – Cenário atual e proposta do Regime Geral de Parcerias Públicas

Fonte: Elaboração própria.

1.1.1 – As atuais categorias jurídicas
Atualmente, as parcerias interfederativas são organizadas no Brasil em torno de quatro conceitos: Convênio Administrativo; Consórcio Público; Região Metropolitana e aglomeração urbana; e Convênio Administrativo. Essas
categorias são analisadas a seguir.
Convênio Administrativo
-

Previsão no art. 241, CF;

-

Não possuem regramento legal específico;

-

Decreto federal nº 6.017/07 (art. 2º, VIII) conceitua como “pacto firmado exclusivamente por entes da Fed-
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eração, com o objetivo de autorizar a gestão associada de serviços públicos, desde que ratificado ou previamente disciplinado por lei editada por cada um deles”;
-

Utilizado quase que exclusivamente entre Estados e Municípios para dar fundamento legal ao Contrato de
Programa celebrado pelas concessionárias estaduais de água e esgoto.

-

Como atualmente posto, não identifica o potencial de utilização entre os entes da Federação para regrar
relações de intergovernabilidade de maior densidade, como a possibilidade de uso compartilhado de
estruturas e pessoal para o combate a pandemias e demais ações estratégicas que envolvam o compartilhamento de competências e realização de gastos públicos (não necessariamente relacionado a “serviços
públicos”).

Consórcio Público
-

Previsão no art. 241, da CF;

-

Dispõe de lei específica (nº 11.107/05) e decreto regulamentador (nº 6.017/07);

-

Voltado para a realização de objetivos comuns (não limitado à gestão associada de serviços públicos);

-

De uso ainda muito restrito ao âmbito dos Municípios;

-

Possibilidade de criação de consórcios públicos de direito público e de direito privado, mas basicamente
com o mesmo regime jurídico (vide art. 6º, § 2º da Lei nº 11.107/05);

-

A maioria dos consórcios públicos são de direito público, por dois motivos: i) o regime jurídico é praticamente o mesmo e ii) a previsão constante no art. 39 do Decreto federal nº 6.017/07 determina que a União
somente celebrará convênios com os consórcios públicos de direito público (associação pública);

-

Excesso de burocracia no funcionamento dos consórcios públicos, a exemplo da celebração de contratos
de programa e rateio, que deveriam ser restringidos às situações onde há repasse de recursos públicos do
ente consorciado ao consórcio público;

-

Melhor regramento do regime de pessoal, com manutenção do regime celetista (regra) e incentivo à
cessão de servidores públicos aos consórcios públicos em detrimento da criação de própria estrutura de
pessoal (não cria passivo no caso da extinção do consórcio público);

-

Não dispõe de um regime jurídico mais próximo à Lei federação nº 13.303/2016 (Lei das Estatais), a exemplo da possibilidade da criação de pessoas jurídicas de direito privado interfederativas;

-

Não regra adequadamente o tema das concessões públicas (nas suas diferentes modalidades), muito
menos prevê a criação de fundo garantidor e outros mecanismos que possam dar maior segurança jurídica e incentivar a adoção desse modelo de contratualização;

Região Metropolitana e aglomeração urbana
-

Previsão no art. 25, § 3º, da CF;

-

Possuem regramento previsto na Lei federal nº 13.089/2015;

-

A criação de uma região metropolitana ou aglomeração urbana dá-se por lei estadual, sendo a participação dos municípios cogente, não voluntária, no que diferem dos consórcios públicos e demais parcerias interfederativas;

-

Na prática, ainda é baixa a governança interfederativa e a existência de bons resultados que justifiquem o
incentivo à adoção de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas;
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-

Possibilidade de incentivar a adoção de consórcios públicos (ou instrumentos equivalentes de parceria
interfederativa) à criação de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas. Em suma, dar prevalência
às relações de cooperação federativa voluntária.

Convênio Administrativo
-

Não existe um previsão específica na CF, mas mera menção (ex: art. 39, § 2º; 71, VI; e 34, § 8; e 41, § 3º, do ADCT);

-

Não possuem regramento legal específico, pois o art. 116 da Lei federal nº 8.666/93 é mais voltado à celebração de convênios entre o Poder Público e o particular;

-

Na prática, os convênios administrativos são usados de forma indiscriminada e sem maiores critérios
técnicos definidos em lei nacional, dando margem a muitas inconsistências e insegurança jurídica.

-

Não há na legislação nacional clara distinção entre convênio de cooperação e convênio administrativo.

1.1.2 – Diagnóstico: as finalidades e serviços
Foram identificadas quatro grandes finalidades de consórcio, relacionadas ao desenvolvimento dos diversos
serviços públicos de infraestrutura econômica e social. De maneira geral, a reclassificação dos atuais consórcios
públicos por finalidades se mostra altamente voltada a avanços na infraestrutura, endereçando os aspectos de
planejamento para o desenvolvimento regional e geração de projetos (escritórios de planejamento), regulação
independente e acompanhamento do planejamento (consórcios reguladores), operação intermunicipal através de
contratos de longo prazo (consórcios de infraestrutura). Essas finalidades, que correspondem a tipos específicos
de consórcio, são:
•

Escritório de Planejamento Intermunicipal (EPIM): consórcio que reúne as competências para uma função
técnica delegada pelos municípios consorciados, podendo ser voltada ao planejamento dos serviços,
contratação de projetos, fomento, captação de financiamentos onerosos ou não onerosos, entre outras.
São consórcios promotores do planejamento, inovação, desenho de mecanismos, cooperação, participação, entre outros objetivos que não integram a atividade cotidiana da Administração Municipal, mas
que podem abrir novos horizontes para a atuação destas. Uma importante função que poderia ser assumida pelos escritórios é a estruturação de projetos de infraestrutura, contribuindo para a geração de projetos com uma estrutura mais leve e ágil que a atualmente necessária nos consórcios como são formatados
com suas exigências burocráticas atuais.

•

Consórcio Regulador (Agência): consórcio que reúne as competências para recepção da delegação da
função de regulação de serviços públicos, com a devida independência e as características necessárias à
atuação na área regulatória. Em geral, os recursos desse tipo de consórcio provêm de taxas de regulação
e fiscalização cobradas diretamente junto aos usuários e não dos poderes concedentes que delegam a
regulação. É possível também neste tipo de consórcio a obtenção de receitas através da recepção da delegação de agências nacionais para atividades de fiscalização mediante repasse de recursos. É preciso notar
que os consórcios reguladores podem contribuir decisivamente para o desenvolvimento das capacidades
institucionais dos municípios, favorecendo a atração de novos investimentos privados, podendo inclusive
contribuir, ainda que de forma difusa, para a formação e o fortalecimento do mercado de capitais relacionado à infraestrutura subnacional.

•

Central Intermunicipal (CIM): consórcio que centraliza funções administrativas regulares, notadamente
as atividades-meio como as compras públicas em um determinado segmento, o asfaltamento de ruas, a
prestação de determinado serviço, entre outros. Uma característica desse tipo de consórcio é que ele centraliza funções municipais em serviços que não requerem grandes volumes de investimentos de capital
ou que têm tais investimentos já realizados pela Administração Pública, ou seja, são funções administrativas que não necessariamente se enquadrariam em contratos de longo prazo como PPPs e concessões.
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Essas funções poderiam ser integradas em contratos de longo prazo, juntamente com investimentos de
capital relacionados, mas no caso da Central podem ser prestados com forte intensidade de despesas de
custeio, quando o CAPEX já está a cargo dos municípios ou é pouco relevante na prestação dos serviços.
•

Consórcio de Infraestrutura (C-Infra): é o consórcio que efetivamente presta serviços ou se volta à contratação a longo prazo dos serviços via PPP/concessão, em serviços que dependem de um importante
volume de CAPEX. Essa operação requer financiamento de longo prazo, tanto para operação direta dos
serviços pelo consórcio (Modelo Tradicional, no jargão da análise de Value-for-Money) quanto na opção
de contratação de Participação do Setor Privado (PSP) através de contrato de concessão ou Parceria
Público-Privada.

Uma visão esquemática das finalidades apresentadas acima é mostrada na figura a seguir.

Figura 45 – Tipologia geral de consórcios públicos

Fonte: Projeto Intergov – elaboração Pezco Economics

A tabela a seguir apresenta algumas das características mínimas desejáveis para cada forma de consórcio, segundo a classificação apresentada por grau de envolvimento nos serviços.

Tabela 43 – Características desejáveis mínimas por tipo de arranjo (por grau de envolvimento)
EPIM

Agência

CIM

CINFRA

Direito

Privado

Público

Privado

Público

Competência
central

Coordenação técnica

Regulação de
serviços públicos

Coordenação operacional

Coordenação de investimento e
operação

Contratos típicos

Cooperação técnica

Delegação
regulatória

Contratos de compra de
bens e serviços até 5 anos

Tipo de
financiamento
necessário

Assistência técnica
e Desenvolvimento
Institucional

Assistência técnica
e Desenvolvimento
Institucional

Operação com valores
moderados
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EPIM
Rateio

Fonte de recursos

Grants de governos e
multilaterais

Agência
Taxas de regulação
e fiscalização

CIM

CINFRA
Rateio

Rateio

Recursos dos serviços (tarifas,
taxas e contra prestações)

Fonte: elaboração própria.

1.1.3 – Definição das características de cada tipo: por número de finalidades
No tocante ao número de funções assumidas pelo consórcio público, a escala pode variar de alta especialização
(monosserviço ou monofinalitário) até alta variedade (multisserviço ou multifinalitário). Um nível intermediário
foi identificado como a especialização setorial, que abrange todos os serviços relacionados a um determinado
setor ou competência. Por exemplo, um consórcio ambiental que pode assumir funções em tratamento de resíduos, água e esgotos, recursos hídricos, entre outros. Este consórcio tende a não assumir, por exemplo, funções relacionadas ao asfaltamento de ruas, estranho às suas competências técnicas.
A tabela a seguir apresenta algumas das características mínimas desejáveis para cada forma de consórcio, segundo a classificação apresentada por número de finalidades.

Tabela 44 – Características desejáveis mínimas por tipo de arranjo (por número de finalidades)
Monosserviço

Setorial

Multisserviços

Número de serviços

Um único serviço

Um conjunto dentro de um setor

Um conjunto amplo entre setores

Competências

Especializadas no
serviço

Especializadas no setor de atuação

Amplas em gestão pública

Fonte: elaboração própria.

1.1.4 – Considerações sobre o custo de defecção de saída de um município de um consórcio público
A análise realizada permite o desenvolvimento de padrões desejáveis de formação dos consórcios em que se pode
avaliar o custo da defecção de participantes, por exemplo. Na tabela a seguir se aponta que o custo da defecção
é fortemente relacionado ao grau de envolvimento do consórcio. Para um consórcio prestador, a saída de um
dos membros terá consequencias danosas, enquanto para um escritório ou agência reguladora, essa saída pode
ser mais administrável. Em função desse custo de defecção, o nível de controle público pode variar, sendo requerido um controle mais alto, por Tribunal de Contas, nos casos de Central e Prestador, enquanto nos casos de
escritório e agência, o funcionamento pode ser controlado por uma auditoria independente, com um controle
público mais leve. O Tribunal de Contas da União (TCU) poderia ter um papel relevante na uniformação desses
controles subnacionais.
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Tabela 45 – Custo da defecção por tipo de consórcio

Custo da defecção

Escritório

Agência

Central

Prestador

Baixo

Baixo

Alto

Crítico

Fonte: Projeto Intergov - elaboração Pezco Economics

Para cada um dos tipos de consórcio propostos, há um desenho específico operacional específico. As figuras a
seguir apresentam os desenhos para cada tipo. Em cada uma das figuras, o desenho ao centro mostra o consórcio
em si, formado a partir da união dos municípios; o lado esquerdo mostra as fontes de recursos; e o lado direito, os
produtos gerados pelo tipo específico de consórcio.

Figura 46 – Fluxo operacional: escritórios de planejamento

Fonte: Projeto Intergov – elaboração Pezco Economics

Figura 47 – Fluxo operacional: central intermunicipal

Fonte: Projeto Intergov – elaboração Pezco Economics
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Figura 48 – Fluxo operacional: agência reguladora

Fonte: Projeto Intergov – elaboração Pezco Economics

Figura 49 – Fluxo operacional: agência reguladora

Fonte: Projeto Intergov – elaboração Pezco Economics

A classificação de finalidades proposta no Projeto Intergov também se refere às competências detidas pelos tipos
específicos de consórcio. Os consórcios de planejamento têm competências de gestão técnica e as voltadas para
o planejamento e a contratação de projetos. Tipicamente, mantêm quadros de profissionais técnicos voltados
ao processo de planejamento, com boa formação acadêmica e capacidade analítica, em duas vertentes: planejamento per se, e estruturação de projetos. Os profissionais de planejamento se envolvem em atividades de diagnóstico e de projeção de elementos gerais ou setoriais do ambiente municipal e intermunicipal. Já os profissionais
de estruturação de projetos devem ter conhecimento especializado para realizar, contratar ou avaliar estudos de
viabilidade, que exigem competências técnicas, econômico-financeiras e jurídicas especializadas. Estes últimos
participam de fóruns especializados de estruturadores de projetos e de unidades de PPP, como a Rede PPP.
Os consórcios reguladores têm um tipo de competência técnica específica, que apesar de parecer próxima à dos
consórcios de planejamento, é mais voltada à regulação técnica e econômica dos serviços públicos. Seu capi-
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tal humano deve dispor de competências em engenharia e aspectos técnicos dos serviços regulados, avaliação
econômico-financeira para reequilíbrios e revisões, contabilidade regulatória, comunicação com público e usuários, entre outros. Os próprios fóruns que esses profissionais participam são especializados, como as câmaras técnicas da Associação Brasileira das Agências de Regulação (ABAR), ou uma profusão de eventos que ocorrem em
torno do tema da regulação.
As centrais intermunicipais têm competência fortemente distinta, pois seus profissionais tendem a se voltar aos aspectos operacionais da administração pública, processos de compras e licitações, e aspectos técnicos de serviços
específicos prestados conjuntamente pela administração pública, mas sempre com olhar mais operacional que de
planejamento a longo prazo.
Finalmente, os consórcios de infraestrutura exigem a capacidade de gerir o contrato de concessão longo prazo,
com interação frequente com o concessionário, envolvendo os processos de acompanhamento, reequilíbrios,
eventual contratação de verificadores, interação com reguladores, exercício do papel de poder concedente, etc.
Trata-se de uma estrutura que pode ser enxuta mas que tem grandes desafios.
Note-se que as grandes finalidades propostas não significam que cada consórcio terá que ser estanque em uma
delas. Há possibilidade de combinação dessas finalidades, conforme mostra a tabela a seguir.

Tabela 46 – Relação entre as grandes finalidades de consórcios

EPIM

AGÊNCIA

CIM

Alto custo de
transação

EPIM

AGÊNCIA

CIM

C-INFRA

Fonte: Projeto Intergov - elaboração Pezco Economics
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Sobre a tabela acima, há apenas um caso em que há efetivamente uma vedação à combinação de finalidades,
quanto à cumulação das funções de regulação e de operação/contratação de serviços, o que apresentaria uma
forte situação de conflito. Dessa forma, idealmente os consórcios reguladores deveriam ser puros, unicamente
voltados à função de regulação ou, no máximo, abrangendo também funções de planejamento.
Já no tocante à combinação entre um escritório de planejamento e um consórcio operador, tal combinação parece
juridicamente e tecnicamente possível, mas a tendência é de que haja alto custo de transação no arranjo em que
todos os municípios engajados no esforço de planejamento também tenham que se engajar em um esforço de
contratação integrada de uma PPP/Concessão. É provável que se economizem custos de transação com um novo
arranjo separado para uma PPP, por exemplo, mesmo quando essa iniciativa é gestada a partir de um consórcio de
planejamento, ainda mais quando esses altos custos de transação podem levar à inviabilização da nova iniciativa.
Com base nessa taxonomia, propõe-se que os objetivos de consórcios previstos no Decreto no. 6.017 de 2007, em
seu art. 3º, uma lista de treze funções dos consórcios públicos, sejam alocados atribuindo-se diferentes responsabilidades e exigências a cada tipo conforme a tabela a seguir.

Tabela 47 – Alocação das funções do art. 3º do Decreto no. 6.017 entre os
tipos de consórcio propostos
Inciso

Descrição

I

a gestão associada de serviços públicos

II

a prestação de serviços, inclusive de assistência técnica, a execução 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 informática, 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 proteção do
meio-ambiente

VII

o exercício de funções no sistema de gerenciamento de recursos 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 que integram o
consórcio

XI

o fornecimento de assistência técnica, extensão, treinamento, pesquisa e
desenvolvimento urbano, rural e agrário

XII

as ações e políticas de desenvolvimento urbano, sócio-econômico local e
regional

XIII

o exercício de competências pertencentes aos entes da Federação nos
termos de autorização ou delegação

EPIM

AGN

CIM

CINFRA

Legenda: cor escura representa a alocação primária; cor clara representa alocação possível. Fonte: elaboração própria com
art. 3º do Decreto no. 6.017 de 2007.
Fonte: elaboração própria.
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1.1.5 – Comentário sobre a importância do ambiente cultural
Um dos aspectos chaves deste relatório é a relevância dos ambientes locais em que a experiência de arranjo intergovernamental se insere. Cada caso deve ser observado em seu próprio contexto. As generalizações não são
diretas. Dessa forma, é preciso construir linhas gerais que respeitem o desenvolvimento de cada experiência, potencializando os incentivos para aproveitamento de seu máximo potencial que efetivamente contribua para a eficiência e a produtividade da economia brasileira.
Em particular, o Índice INTERGOV de grau de integração federativa serve como uma proxy do ambiente cultural
do consórcio em termos da promoção da cooperação. Com relação a essa proxy, vale lembrar que ela pode estar
relacionada, de forma colinear, a uma proxy do nível de desenvolvimento do estado, a renda per capita. Assim,
sem discutir causalidade, há uma relação entre o índice INTERGOV e a renda per capita, conforme mostra o gráfico
a seguir.

Figura 50 – Indicador INTERGOV e renda per capita dos estados

Fonte: IBGE, Elaboração Pezco Economics

Com a observação desse gráfico, é possível sugerir que, por razões culturais ou econômicas, há uma tendência de
que os arranjos cooperativos funcionem com maior probabilidade em regiões mais ricas ou com maior tradição
associativa. Isto porque esses atributos, de maneira geral, são colineares.
Nota-se que o consórcio que foi extinto sem atingir os seus resultados, CORESA, foi justamente o caso que se encontra em um estado que apresenta um dos piores valores de Índice INTERGOV. É relevante, sob o ponto de vista
da investigação qualitativa, que a experiência do CORESA no Estado do Piauí, tendo sido fortemente liderada pelo
Governo Federal e com o envolvimento do Governo Estadual, não logrou os resultados esperados.
Embora pontual, essa observação foi fortemente corroborada nas entrevistas realizadas junto a atores relevantes
a esse consórcio, que identificaram na falta de cultura associativista e na distância entre o governo federal, seu
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principal promotor, e a realidade local, uma possível razão para o fracasso da iniciativa, além das outras questões
já apontadas.
Essa evidência pontual apenas sugere que a promoção de arranjos intergovernamentais em ambientes de menor
renda per capita deve ser pensada com incentivos especialmente desenhados para esse tipo de ambiente.

1.1.6 – Recortes setoriais: arranjos físicos e administrativos
Como base para a discussão das vantagens potencialmente envolvidas em arranjos intermunicipais, podemos
diferenciar, para fins analíticos, dois tipos de sinergias que podem ser exploradas pelos arranjos intermunicipais,
notadamente as de natureza física e administrativa:
a) Sinergia física: há integração espacial dos serviços, ou seja, a conurbação ou integração de redes é um
vetor relevante de obtenção de economias de escala, escopo ou densidade na prestação dos serviços.
Necessariamente, neste tipo de arranjo, há economias derivadas da conexão física das redes envolvidas.
b) Sinergia administrativa: há integração dos serviços na sua contratação, sem que haja necessariamente
economias ligadas à conurbação ou a integração física das redes de prestação dos serviços. Nos arranjos
com sinergia administrativa, há economias derivadas de um agrupamento não contíguo de municípios.
Pode-se considerar que os serviços que se organizam em busca de sinergia física têm melhores perspectivas de
obtenção de economias sob um modelo de Região Metropolitana, em que todos os municípios envolvidos na conurbação são contemplados pelo arranjo, sem exceções. Esta proposição está relacionada à não compulsoriedade
dos consórcios enquanto arranjos interfederativos de livre escolha dos entes, dependendo de arranjos políticos
para a sua constituição.
Os arranjos que buscam sinergias administrativas envolvem economias que potencialmente são obtidas em instrumentos de consorciamento, inclusive porque esse formato possibilita a inclusão, no arranjo, de municípios
não contíguos.
É fato que os consórcios intermunicipais podem ser utilizados para a obtenção de economias em arranjos físicos.
Entretanto, a não compulsoriedade desse instrumento tende a gerar um resultado que não explora a totalidade
das economias potencialmente envolvidas nesse tipo de arranjo. Dessa forma, pode-se considerar que o emprego
de consórcios em compulsoriedade em ambientes de arranjos físicos tende a preservar ineficiências.
Sob o ponto de vista setorial, os diversos setores de infraestrutura devem ser analisados a partir de seus segmentos, e nestes se pode identificar os arranjos físicos e administrativos, conforme a tabela que segue. Nesta tabela,
as cores identificam as soluções idealmente empregadas em cada caso. Esta tabela contém apenas exemplos, sem
necessariamente uma lista exaustiva setorial.
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Tabela 48 – Características de alguns setores nos arranjos cooperativos intergovernamentais de municípios
Setor

Segmento

Titular

Papel do município e comentários

Sinergia física

EE-G

Energia elétrica

Geração

Federal

Limitado

Baixa

Sinergia
administrativa
Baixa

EE-T

Energia elétrica

Transmissão

Federal

Limitado

Baixa

Baixa

EE-D

Energia elétrica

Distribuição

Federal

Ambiente urbano das redes

Média

Baixa*

IP

Iluminação pública

Serviço

Municipal

Ambiente urbano das redes

Média

Média

TELE

Telecomunicações

Serviços em geral

Federal

Ambiente urbano das redes

Média

Baixa*

TEL-AT

Telecomunicações

Infraestrutura ativa

Federal

Definição do uso do espaço urbano

Baixa

Média

TEL-PAS

Telecomunicações

Infraestrutura passiva

Federal

Definição do uso do espaço urbano

Baixa

Média

GAS-D

Gás canalizado

Distribuição

Estadual

Ambiente urbano das redes

Alta

Baixa*

AG-T

Água e esgotos

Tratamento de água

Municipal

Alta

Alta

AG-D

Água e esgotos

Distribuição de água

Municipal

Média

Alta

ESG-D

Água e esgotos

Coleta de esgotos

Municipal

Média

Alta

ESG-T

Água e esgotos

Tratamento de esgotos

Municipal

Alta

Alta

RSU-D

Resíduos sólidos

Coleta e transporte

Municipal

Média

Alta

RSU-T

Resíduos sólidos

Tratamento

Municipal

Alta

Alta

DREN

Drenagem

Drenagem urbana

Municipal

Alta

Baixa

TRANS

Transportes

Terrestre longa distância

Fed/est

Baixa

Baixa*

T-RUA

Transportes

Vias urbanas

Municipal

Insumos asfálticos comuns geram economia mesmo sem integração física

Mèdia

Média

T-INT

Transportes

Intermunicipal

Estadual

T=TER

Transportes

Terminais de ônibus

Mun/est

Há diversos terminais de fronteira nas cidades conurbadas!

Alta

Média

AERO

Transportes

Aeroportos

Todos

Terminais atendem vários municípios

Média

Média

CEMI

Cemitérios

Cemitérios

Municipal

Cultura local de enterrar no município

Baixa

Média

CREM

Cemitérios

Crematórios

Municipal

Média

Alta

*Classificado como Baixa sob a ótica municipal de análise porque, devido à resolução por titularidade mais ampla que o município, o grau de integração administrativa potencial do serviço já
está resolvido pela sua própria definição de competÊncia, não havendo ganhos em integrações municipais. Fonte: elaboração própria.
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O quadro a seguir apresenta uma visão geral dos setores e de seus segmentos, organizados sob a ótica das sinergias físicas e administrativas.

Quadro 21 – Distribuição de atividades entre RM e Consórcio por sinergias
físicas e administrativas de cada segmento

Fonte: elaboração Pezco Economics.

Dessa forma, os setores/segmentos preferenciais para arranjos de consórcios são: iluminação pública; vias urbanas; crematórios; aeroportos subnacionais; arranjos para infraestrutura ativa e passiva de telecomunicações.
Os setores/segmentos preferenciais para arranjos metropolitanos são: terminais de transportes; drenagem; atividades de atacado em água, esgotos e resíduos sólidos.
Uma conclusão importante dessa avaliação é que, em presença das sinergias físicas, o instrumento de consórcio (arranjo bottom-up) tende a preservar ineficiências, pois dificilmente, pelas questões de conjuntura política já
apontadas, todos os municípios que apresentam as sinergias físicas terão o incentivo adequado a se integrarem
no arranjo. Em presença de sinergias físicas, as soluções top-down tendem a ser mais completas e efetivas na exploração plena das economias de escala e de densidades que potencialmente serão obtidas a partir do arranjo. Um
arranjo bottom-up tende a “deixar ineficiências sobre a mesa”. Por outro lado, a obtenção de sinergias administrativas pode ser realizada de forma mais efetiva através de aranjos do tipo bottom-up, como os consórcios públicos.
Uma crítica a essa visão no contexto da solução Região Metropolitana é que os recortes setoriais que geram as
sinergias físicas variam entre setores. Por exemplo, o desenho físico do abastecimetno de água da Região Metro-
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politana de São Paulo atualmente aproveita sinergias físicas que não coincidem com as fronteiras geográficas da
RMSP, com captação de água a partir de outras regiões metropolitanas. Dessa forma, a solução Região Metropolitana, neste caso, também deixa ineficiências sobre a mesa. Assim, fica claro que a solução top-down disponível no
Brasil, a Região Metropolitana, é engessada em relação à solução necessária em ambientes setoriais.

1.1.7 – Possíveis linhas de aprimoramento do quadro institucional dos
consórcios públicos no Brasil
Governança
•

A estrutura mínima da diretoria em um consórcio, formada por um Diretor Geral, diretor Adminstrativo,
Diretor de Controle Interno e previsão de conhecimento técnico na área de atuação do consórcio por
parte dos diretores;

•

Capacitação das lideranças do consórcio através do treinamento para o objetivo do consórcio, estabelecimento de estratégias de médio e longo prazo e processos de controle mais sólidos, pra controle e transparência;

•

Discussão sobre corpo mínimo técnico pertinente ao escopo de atuação do consórcio, como engenheiros,
médicos, contadores, engenheiros entre outros, a depender da finalidade do consórcio;

•

Investimento em capacitação de pessoal: os consórcios em funcionamento, seja de qualquer área ou finalidade, precisam criar um significativo componente educacional para formação de seus integrantes e um
fundo de financiamento expressivo para seus projetos inspirados pelos ODS e pela Agenda 2030 da ONU;

•

Discussão sobre obrigatoriedade de existência de um conselho superior formado por técnicos para as
deliberações da direção executiva;

•

Criação de normas de referência sobre governança, estabelecendo critérios mínimos de compliance e
análise de impacto regulatório, para salvaguardar os usuários;

•

Discussão sobre governança do consórcio com relação aos votos, equidade, transparência e controle social;

•

Avaliação sobre a possibilidade de políticos em mandato (Executivo ou Legislativo) poderem exercer cargos nos consórcios públicos;

•

Criação do conselho de gestores públicos, com representantes dos municípios consorciados e profissionalização da gestão do consórcio através de mandatos executivos para os gestores e definição de metas de
longo prazo;

•

Autonomia às aprovaçãos geradas pelo consórcio público, sem a necessidade de retramitação nas
câmaras legislativas de deciões colegiadas;

•

Viabilidade de um PPA regional quando instituída região metropolitana ou no âmbito dos municípios
consorciados;

•

Regras claras de governança, regimento interno e ritos de transição.

Apoio institucional
•

Utilização de estruturas institucionais para melhoria do ambiente do negócio e desburocratização, compras públicas, educação empreendedora e o desenvolvimento social através do SEBRAE e suas iniciativas
como Consórcio de Empreendedores e Cidades Empreendedoras;

•

Utilização de estruturas institucionais dos bancos de desenvolvimento (especialmente os locais, tais
como BDMG e BRDE, por exemplo) para capacitação dos técnicos municipais, estabelecendo parcerias
para orientação de melhores práticas de planejamento, estruturação de projetos e adequação às exigências fiscais conforme preza regramento da LRF, de modo a facilitar a avaliação de risco municipal e conse-
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quentemente dos consórcios públicos;
•

Utilização do FEP da Caixa e BNDES para melhoria da capacitação técnica instalada e auxílio na seleção de
contratação técnica, qaundo necessário;

•

Criação de núcleos federais e estaduais com especialistas para estruturação de PPPs, ampliação do FEP
nos bancos públicos e discussão para criação de estruturas semelhantes em bancos privados.

Financiamento
•

Disciplinar no âmbito do STN a questão sobre alcance de garantias dos municípios consorciados: atualmente, na figura do consórcio, apesar de existir uma lei autorizando a contratação da operação de crédito,
efetivamente o credor não alcaça os recursos, porque como o consórcio é uma nova pessoa jurídica;

•

Aprovação do PL 196/2020 o qual altera a Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, para permitir que os consórcios públicos possam instituir fundos para custear programas, ações e projetos de interesse público;

•

Blindagem de recebíveis através de escrow account: o estabelecimento de um mecanismo visa estabilizar
garantias e elimina consideravelmente a interferência política do processo de avaliação de risco de crédito.

•

Entendendo a viabilidade de contratação e/ou execução de obras e serviços pelo modelo consorciado,
faz-se urgente regulamentações e instruções normativas pertinentes que balizem agentes financeiros a
contratar com os Consórcios Públicos, estabelecendo garantias e critérios pra viabilizá-los;

•

Criação de frameworks para facilitação da análise de crédito: padronização de contratos de PPPs para os
diversos setores de atividade e para as determinadas finalidades dos consórcios públicos Às vezes você
fazer uma coisa mais padronizada e que simplifique a análise, e simplifique o framework ajuda muito;

•

Discussão sobre estímulo para que o consórcio atenda aos requisitos de capacidade de investimento e possa
ter acesso aos recursos federais, haja vista que os processos regionalizados terão prioridade de funding;

•

Discussão sobre estímulo para o consórcio se submeter a uma agência reguladora intermunicipal ou estadual para ter preferência na captação de recursos da União;

•

Discussão sobre estímulos para participação de municípios de maior porte em arranjos consorciados: atualmente, o município mais rico não participa, porque sabe que é minoritário e é o que mais tem a aportar;

•

Fundo garantidor de consórcios:municípios consorciados poderiam endereçar um percentual do seu FPM para
o fundo garantidor, facilitando as provas de garantias e contra-garantias no caso de uma concessão/PPP.

Planejamento
•

Aprovação do PL 55/2019, o qual institui o Sistema Integrado Nacional de Indicadores dos Consórcios
Públicos - SINACON, para dispor sobre os indicadores de eficiência, eficácia, capacidade, produtividade e
qualidade dos consórcios públicos intermunicipais, interestaduais e internacionais;

•

Criação de uma rede de Consórcios para compartilhamento de boas práticas; compartilhamento de banco de projetos regionais que podem ser replicados;

•

Criação de Grupos de Inteligência por área de conhecimento, para desenhar e gerir o processo de
prospecção, geração, registro e armazenamento de conhecimento e ainda produzir e controlar a construção e aplicação de princípios válidos norteadores para todos os processos envolvidos;

•

Incentivos via transferências voluntárias para criação de consórcio do tipo escritório de planejamento de
projetos;

•

Criação de infraestruturas escopo de interesse comum: compartilhamento de sistemas de infraestrutura,
por exemplo, através da criação de unidade de processamento térmico de resíduos com ganho energético
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(ação ambiental e de fornecimento energético) e distribuição de iluminação pública;
•

Responsabilidades sobre planejamento e estruturação dos projetos regionalizados lideradas pelo Estado, com estruturação de diagnóstico regional destacando das potencialidades econômicas e fragilidade
estruturais que poderam ser trabalhadas para melhoria das condições de vida da população da região.

Prestação de contas
•

Atribuir responsabilidade à ATRICON e conselhos congêneres de nível nacional para estabelecer normas
de referência para contabilidade pública dos consórcios públicos, unificando as melhores práticas e garantindo melhores condições para o exercício da auditoria externa no país;

•

Definição nacional sobre impacto dos consórcios públicos nas contas públicas dos municípios e estipulação de regras que viabilizem o cálculo célere, universal e obrigatório do passivo contingente dos municípios e consórcios públicos;

•

Fiscalização coordenada pelos Tribunais de Contas Estaduais: problema de coordenação de atores (Estado, Secretarias de Meio Ambiente, Ministério Público etc) dificulta a autuação de más práticas. Efetivadade
dos TCEs tem sido mais relevante para melhoria e aperfeiçoamento das contas públicos dos consórcios e
municípios consorciados;

•

Discussão para previsão de prestação de contas no caso de rateios, fato que pode conferir maior autonomia no processo decisório e evitando-se a captura das decisões do regulador;

•

Melhoria dos instrumentos de transparência: a lei dos consórcios públicos é anterior à lei da transparência
e a adequação dos consórcios públicos ainda é muito incipente. Efetivamente, há ainda limitações técnicas e de monitoramento que devem ser disciplinados para plena implementação dessa exigência legal.

Regionalização e blocos de saneamento
•

Criação das regiões metropolitanas e aglomerações urbanas via lei complementar estadual, com prazo
factível para organização voluntária, evitando delegação top-down e desgates políticos e administrativos;

•

Criação de planos de desenvolvimento urbano integrado pelos Estados, seguindo a exigência do Estatuto
da Metrópole, com plano urbanístico da metrópole e setorial de cada função;

•

Definição da autoridade metropolitana e oferta de microregionalização orquestrada pelos Estados: a
possível definição dos planos de desenvolvimento urbano integrados para as regiões metropolitanas e
aglomerações urbanas por edição de lei estadual visa disciplinar, de forma orquestrada, a questão dos
blocos regionais para a nova lei de saneamento básico. Contudo, torna-se necessária a discussão a nível
municipal e oferta de cooperação voluntária com prazo delimitado para organização dos mesmos;

•

Discussão sobre a sobreposição das diretrizes do consórcio versus lei orgânica municipal: atualmente o
consórcio não sobrepõe a lei orgânica, então caso haja divergência, a lei orgânica tem que ser alterada,
fator que pode alongar efetividade das ações consorciadas;

•

Elaboração de força tarefa para elaboração de planos municipais de saneamento, modelagens do serviço
de saneamento, modelagens institucionais;

•

Atribuir responsabilidade à ANA para estabelecer normas de referência, incluindo agências reguladoras
intermunicipais (consorciadas) unificando as melhores práticas e garantindo melhores condições para o
exercício da auditoria externa no país;

•

Inserir na discussão nacional de forma permanente o conceito de Value for Money no âmbito da discussão da regionalização e dos blocos de saneamento para decidir a viabilização da operação direta ou
via concessão;
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•

Fomento de reunião de municípios para contratação de prestação de serviços de saneamento: o novo
marco do saneamento prevê ambientes territoriais especiais e estabelece incentivos para reunião em blocos de influência. A regionalização gera ganhos de escala, diminui custos e cria possibilidade de subsídios
cruzados na mesma região, possibilitando serviços sustentáveis em municípios deficitários e inclusão de
efeitos distributivos — tarifas diferenciadas por classes de consumidores, não por municípios —, evitando
que o “pobre do município rico” pague mais que o “rico do município pobre” pelos serviços;

•

Discussão de mecanismos de entrada e saída dos municípios com critérios para indenização de bens reversíveis não amortizados;

•

Necessidade da implementação ou adequação dos planos intermunicipais de gestão de resíduos sólidos
e/ou saneamento. Como cada município tem a sua particularidade local, há atrasos de deliberações para
obtenção de fundos como o FEP, o qual necessita fazer várias audiências públicas para legitimar o projeto.

•

Aprovação do PL 11087/2018: Altera a Lei nº 1.283, de 18 de dezembro de 1950, e o Decreto-Lei nº 986, de
21 de outubro de 1969, para dispor sobre as competências dos consórcios intermunicipais no registro,
inspeção e fiscalização de produtos alimentícios de origem animal e vegetal.
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2– Workshops
2.1 – Interno
Conforme reunião realizada no dia 1º de julho de 2020, a consultoria contratada realizou uma reunião presencial
para apresentação do estado final do produto 3 deste estudo (Casos) e definição de cronograma compatível com
a proposta até então conduzida. Por ter buscado preencher diversas lacunas conceituais através de extensivas
entrevistas com especialistas, nas etapas denominadas “Envolvimento de Atores” e “Desenhos Normativos”, o trabalho buscou alinhar opiniões de diversos especialistas de alto nível, através de interações pontuais realizadas via
WhatsApp. Ao todo, mais de 100 especialistas foram provocados pelo método.
Na ocasião da reunião, foi apresentado pelos consultores que as propostas elaboradas buscaram obter o maior impacto possível sobre a infraestrutura subnacional brasileira. De maneira geral, a reclassificação dos atuais consórcios públicos por finalidades se mostrou altamente voltada a avanços na infraestrutura, endereçando os aspectos
de planejamento para o desenvolvimento regional, geração de projetos, regulação indepedente, operação intermunicipal através de contratos de longo prazo.
Dentre as definições, foram traçadas as primeiras datas para realização do Workshop Externo, assim como os
nomes dos especialistas componentes da discussão, descritos na próxima sessão.
Contudo, em decorrência das alterações organizacionais ocorridas por conta do COVID19, pelas ações interativas
com uma multiplicidade de atores relevantes e consequentes restrições de agenda, houve atrasos de respostas de
especialistas, os quais foram ferramenta essencial na elaboração do produto final e consequentemente na produção de normativos, tornando-se fundamental a obtenção do maior número possível de respondentes. Desta
forma, foi solicitada na ocasião prazo adicional para plena captação das ideias presentes neste produto, concedida
e datada posteriormente para o dia 30 de outubro.

2.2 – Externo
Nos dias 20 e 21 de agosto de 2020, das 9h às 11h30, foi realizado o workshop externo planejado no âmbito deste
estudo no formato webinar. Denominado “Webinar INTERGOV”, o evento visou obter aprimoramentos para a formulação e implementação de políticas públicas para os arranjos de consórcios públicos – incluindo municípios em
regiões metropolitanas.
Para obtenção de opiniões previamente ao evento, foi criado um formulário eletrônico (http://tiny.cc/intergov2020) , para o qual foram recebidas 22 propostas e comentários para o tema dos consórcios públicos.
Para obter maximização da discussão, a consultoria criou um e-mail institucional para o evento (intergov@pezco.
com.br) e também disponibilizou o três formatos de material referente ao estudo e propostas desenvolvidas pela
consultoria, sendo um material disponibilizado em formato PDF (http://tiny.cc/sumariointergov), em aúdio para
podcast (http://tiny.cc/podcastintergov) e também em vídeo no You Tube (http://tiny.cc/videointergov).
Para maior alcance dos resultados, foram criados materiais de comunicação para que os interessados pudessem
se organizar com antecedência para a ocasião do evento, com criação e distribuição nas redes sociais LinkedIn,
Facebook, além de distribuição pelo Whatsapp. Abaixo seguem dois dos flyers digitais:

Projeto INTERGOV

207

Figura 51 – Flyers digitais para divulgação do Webinar INTERGOV

Fonte: Pezco Economics.

Durante o evento, foram ainda recebidas perguntas e comentários através dos comentários do YouTube durante a
live. A título de exemplo, seguem alguns dos comentários:
•

•

•

•

•

Victor Carvalho Pinto: Segundo a Lei 11.107/2005, o consórcio compõe administração indireta de todos
os entes que o integram. Como isso funciona na prática? Quem aprova as leis sobre pessoal e orçamento,
por exemplo?
Flávia Galbardi Soares: Ao Dr. @Alex Fabiane Teixeira: O Dr. entende que as despesas com pessoal dos
consórcios inside no índice dos municípios? Os consórcios públicos de direito privado poderiam receber
recursos diretamente da União?
Dalto Fávero Brocchi: Dr. Alex agências reguladoras, criadas na forma de consórcio público, pretendem,
com recursos próprios advindos de taxa, criar fundo para financiar ações dos SAMAEs, você vê como possível? Dr. Wladimir, uma alteração do Protocolo de Intenções precisa ser aprovada nas câmaras. Há possibilidade de ser alterada tão somente no âmbito da Assembleia Geral?
Diretoria CIMVI: A virtude voluntária na formatação consorciada para determinado serviço, ao mesmo
tempo, pode inibir eficiência e escala operacional na medida da eventual não adesão integral de seus
municípios. Haveria algum caminho direcional para obrigatoriedade de adesão de algum serviço, uma
vez deliberado pela maioria dentro de determinado território? Ex. Serviços de Saneamento e/ou RSU
Magnus Caramori. Ao Marcos e Vladimir: O Estatuto da Metrópole, considera o consórcio como instrumento de desenvolvimento urbano em uma Região Metropolitana! Na prática isso não acontece! Como mudar
isso?

O canal contendo os dois dias de workshop continua ativo no seguinte endereço: http://tiny.cc/intergovwebinar.
Abaixo segue a programação do evento, a qual foi dividida da seguinte forma:
Dia 20/08/2020, das 9h às 11h30:
|Abertura do Webinar|
•
•
•
•
•

Fabio Hideki Ono - Subsecretário de Planejamento da Infraestrutura Subnacional
Gilberto Perre - Frente Nacional de Prefeitos
Glademir Aroldi - Confederação Nacional de Municípios
Victor Borges - Rede Nacional de Consórcios Públicos
Geninho Zuliani - Deputado Federal (Frente Parlamentar Mista de Consórcios)

|Explicação do projeto e debate: Regulação e Controle dos Consórcios Públicos|

Projeto INTERGOV

208

•
•
•
•

Fabio Hideki Ono - Subsecretário de Planejamento da Infraestrutura Subnacional
Fabiano Domingos Bernardo - Auditor Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina
Carlos Eduardo Alves da Silva - Diretor Administrativo e Financeiro do Consórcio Intermunicipal
Grande ABC (CIGABC)
Frederico Turolla - Coordenador Geral do Projeto INTERGOV e Sócio Fundador da Pezco Economics

Dia 21/08/2020, das 9h às 11h30:
|Debate: Como os consórcios podem impulsionar a infraestrutura subnacional?|
•
•
•

Luis Paulo Bresciani - Professor EAESP/FGV e ex-Secretário Executivo CIGABC
Sérgio Gusmão - Presidente ABDE e BDMG
Paulo Miotta - Gerente da Unidade de Desenvolvimento Territorial do SEBRAE Nacional

|Debate: Agenda de propostas de alterações legais e infralegais|
•
•
•

Marcos Fey Probst - Coordenador Jurídico do Projeto INTERGOV e sócio do Fey Probst & Brustolin
Advogados
Alex Teixeira Fabiane - Assessor da Casa Civil da Presidência da República
Wladimir Ribeiro - Especialista sobre Consórcios Públicos e sócio do Manesco, Ramires, Perez,
Azevedo Marques Advogados

|Encerramento|
Por fim, seguem captura de tela do evento:

Figura 52 – Abertura do Webinar INTERGOV

Fonte: Pezco Economics.

Figura 53 – Bloco “Regulação e Controle dos Consórcios Públicos” do Webinar INTERGOV

Fonte: Pezco Economics.
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Figura 54 – Bloco “Agenda de propostas de alterações legais e infralegais” do Webinar INTERGOV

Fonte: Pezco Economics.
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3 – Desenho de normativos
3.1 – Nota Técnica
Após o término dos estudos representados pela entrega de todos os produtos referenciados neste estudo, isto é,
P1, P2, P3 e P4, obteve-se como resultado a Nota Técnica entregue em separata para a equipe do SPIS/SEPEC/Min.
Economia.

3.2 – Minuta final
Abaixo, segue texto final produzido pelo estudo na íntegra, adequado após as colaborações obtidas em reuniões
técnicas e também através dos comentários obtidos após a fase de exposição pública durante o webinar do projeto.

MINUTA DE PROJETO DE LEI DE ALTERAÇÃO DA LEI Nº 11.107/2005

Art. 1º A Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 2º........................................................................................................................................................
§ 1º.............................................................................................................................................................
§ 2º.............................................................................................................................................................
§ 3º.............................................................................................................................................................
§ 4º Os consórcios públicos poderão, nos termos e limites da legislação de cada ente da Federação
consorciado, arrecadar e fiscalizar taxas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua
disposição.”
“Art. 4º........................................................................................................................................................
§ 1º.............................................................................................................................................................
§ 2º.............................................................................................................................................................
§ 3º.............................................................................................................................................................
§ 4º.............................................................................................................................................................
§ 5º.............................................................................................................................................................
§ 6º O estatuto do consórcio público de direito privado disporá sobre as matérias previstas nesta Lei
para o protocolo de intenção, sem prejuízo das regras estabelecidas pelo Código Civil.
“Art. 5º O contrato de consórcio público de direito público será celebrado com a ratificação, mediante lei, do protocolo de intenções.
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§ 1º.............................................................................................................................................................
§ 2º.............................................................................................................................................................
§ 3º.............................................................................................................................................................
§ 4º.............................................................................................................................................................
“Art. 5º-A O consórcio público de direito privado será constituído nos termos do Código Civil, após
prévia lei autorizativa de cada ente da Federação consorciado.
Parágrafo único. Para fins do disposto nessa lei, o estatuto do consórcio público de direito privado
substituirá o protocolo de intenções e o contrato de consórcio público.”
“Art. 6º........................................................................................................................................................
I – de direito público, no caso de constituir associação pública;
II – de direito privado, no caso de constituir associação civil.
§ 1º O consórcio público integra a administração indireta de todos os entes da Federação
consorciados.
§ 2º.............................................................................................................................................................
§ 3º O consórcio público será constituído sob a forma de associação pública sempre que seu objeto
versar sobre o exercício das funções de poder concedente de serviços públicos, a regulação de serviços
públicos ou o exercício de poder de polícia.
§ 4º Os consórcios públicos de direito público poderão constituir fundo garantidor, nos termos da
Lei nº 11.079, de 30 de setembro de 2004.
“Art. 11.......................................................................................................................................................
§ 1º.............................................................................................................................................................
§ 2º.............................................................................................................................................................
§ 3º Nos casos de constituição de consórcio público de direito público por tempo de duração indeterminado, a opção de retirada de que trata este artigo somente poderá ser exercida a cada quadriênio,
respeitadas as demais exigências estabelecidas nos documentos de constituição do consórcio.”
“Art. 12.(...)
§ 2º.............................................................................................................................................................
§ 3º Não se aplica o previsto no caput do presente artigo quando a alteração do contrato de consórcio público de direito privado não importar em modificação ou descumprimento das condições estabelecidas na lei que autoriza a instituição do consórcio público.”
Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação
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3.3 – Mensagem de projeto de lei
Certamente a Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, inovou positivamente a ordem jurídica e trouxe importantes
avanços para a formação e o desenvolvimento dos consórcios públicos no país, em consonância com o federalismo de cooperação previsto na Constituição de 1988.
Se de um lado a Lei nº 11.107/2005 contribuiu sobremaneira para a criação e o desenvolvimento de consórcios
públicos de direito público, de outro a Lei não se mostrou exitosa no que toca aos consórcios públicos de direito
privado, muito provavelmente por dois fatores. O primeiro, diante da quase identidade de regime jurídico previsto
na Lei nº 11.107/2005 para os consórcios públicos de direito público e de direito privado, inclusive no que toca ao
processo de criação e modificação dos seus documentos de constituição. O segundo, diante da previsão constante do art. 39 do Decreto federal nº 6.017, de 17 de janeiro de 2017, que restringe a celebração de convênios pela
União “com consórcios públicos constituídos sob a forma de associação pública ou que para essa forma tenham se
convertido”.
Diante desse quadro, oportuno o aperfeiçoamento da Lei nº 11.107/2005 no que concerne à formação e ao desenvolvimento dos consórcios públicos de direito privado, tornando menos rígido o processo nos casos de adoção
dessa modalidade de consórcio público.
As principais mudanças inseridas na Lei nº 11.107/2005 dizem respeito à natureza jurídica do consórcio público
de direito privado, situação que comportava críticas na doutrina especializada. Pela redação proposta, afirma-se
o consórcio público de direito privado como associação civil, aplicando-se-lhe a regulação disposta no Código
Civil, sem prejuízo das demais regras insertas na Lei nº 11.107/05 compatíveis com essa modalidade de consórcio
público. Aliás, essa já é a posição dominante na doutrina, diante da previsão originariamente inserida nos arts. 4º,
inc. IV e 15 da Lei nº 11.107/2005.
Por conseguinte, a Lei nº 11.017/2005 passa a prever que a formação dos consórcios públicos de direito privado
necessita de prévia lei autorizativa dos entes da Federação consorciados, diferente do que ocorre com os consórcios públicos de direito público, cuja lei deve ratificar, em sua integralidade, os termos do Protocolo de Intenções
previamente celebrado pelos entes da Federação.
Dessa maneira, eventuais modificações nos documentos de criação do consórcio público de direito privado, que
não afetem diretamente o conteúdo da matéria disciplinada na lei autorizativa, podem ser deliberadas pela Assembleia Geral do consórcio público, sem necessidade de prévia aprovação por lei em todas as Casas Legislativas,
reservando-se a submissão dessas deliberações ao Poder Legislativo dos entes consorciados apenas em relação
aos consórcios públicos de direito público, de natureza autárquica (art. 41, inc. IV, da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro
de 2002).
As demais modificações propostas na Lei nº 11.107/2005 objetivam aperfeiçoar o texto da Lei e afastar dúvidas
então existentes, especialmente junto aos órgãos de controle da Administração Pública.
É o caso da inserção do § 4º no art. 2º da Lei, para autorizar que os “consórcios públicos poderão, nos termos e limites
da legislação de cada ente da Federação consorciado, arrecadar e fiscalizar taxas em razão do exercício do poder de
polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte
ou postos a sua disposição”. Atualmente muitos consórcios públicos já se remuneram mediante cobrança de taxa,
tal como ocorre no campo da regulação do saneamento básico. A modificação proposta guarda plena sintonia com
o art. 145, inc. II, da Constituição de 1988 e o art. 7º da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário
Nacional).
Da mesma forma, propõe-se a adição do § 3º no art. 6º da Lei, prevendo que “O consórcio público será constituído
sob a forma de associação pública sempre que seu objeto versar sobre o exercício das funções de poder concedente
de serviços públicos, a regulação de serviços públicos ou o exercício de poder de polícia”. Busca-se esclarecer quais
as atribuições que obrigatoriamente devem ser objeto de consorciamento através de associação pública (consór-
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cio público de direito público), por se tratar de atividades intrínsecas ao regime jurídico de direito público.
Por sua vez, propõe-se a inclusão do § 4º no art. 6º da Lei, esclarecendo que “Os consórcios públicos de direito público poderão constituir fundo garantidor, nos termos da Lei nº 11.079, de 30 de setembro de 2004”. Essa alteração
objetiva esclarecer a possibilidade do consórcio público de direito público instituir o fundo garantidor para viabilizar parcerias público-privadas no campo da cooperação federativa, de extrema valia para os pequenos e médios
municípios brasileiros.
Finalmente, com o objetivo de evitar sobressaltos e instabilidade aos consórcios públicos que exercem atividades
de grande relevância para o Estado, sugere-se a inserção do 3º no art. 12 da Lei, como forma de proporcionar
maior segurança jurídica e estabilidade financeira aos consórcios públicos de direito público. Pelo texto sugerido,
“Nos casos de constituição de consórcio público de direito público por tempo de duração indeterminado, a opção de
retirada de que trata este artigo somente poderá ser exercida a cada quadriênio, respeitadas as demais exigências
estabelecidas nos documentos de constituição do consórcio”. Percebe-se claramente o intuito de evitar que os entes
consorciados promovam a saída do consórcio de forma abrupta e inconsequente.
Acredita-se que as alterações sugeridas no presente Projeto de Lei possibilitarão o avanço na formação de consórcios públicos de direito privado, especialmente para a otimização de objetivos comuns dos entes da Federação
e correlatos às atividades-meio da Administração Pública, sem prejuízo da legalidade, do controle externo e do
equilíbrio fiscal almejados pela sociedade e assegurados pela Constituição de 1988 e pela legislação nacional.
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ANEXO A:
ROTEIRO BÁSICO DE ENTREVISTA E ESPECÍFICO
Básico
Bloco A: Posição do entrevistado
1.

Qual é sua relação com o tema dos consórcios públicos?

Bloco B: Exploração da matriz teórica

2.

Na sua opinião, de maneira geral os consórcios públicos têm apresentado resultados satisfatórios em
relação aos objetivos para os quais foram criados? Cite, se possível, três exemplos exitosos e negativos.

3.

Na sua visão, os arranjos intergovernamentais possuem adequado tratamento na Constituição Federal?
Há ganhos para a administração pública no uso deste tipo de modalidade de arranjo administrativo? Se
sim, quais?

4.

Quais as modalidades de arranjo federativo existentes no Brasil? Se sim, como/quando são utilizadas?

Bloco C: Governança dos consórcios

5.

Na prática, quem coordena e quais são os papéis e funções dentro do arranjo de um consórcio público?
Estes papeis e funções são adequados, ou deveria haver alguma alteração no âmbito dos documentos de
criação do consórcio público?

6.

Como é a relação com o controle interno e externo? O consórcio público dispõe de controle interno próprio, independente do controle interno dos entes consorciados?

7.

Se possível, descrever quem de fato exerce o controle interno (nível de escolaridade, se servidor concursado ou comissionado, se existem normativos internos sobre o controle interno e relatórios de auditoria etc)

8.

Os demais órgãos e entidades da Administração Públicas interagem de forma negativa ou positiva com o
consórcio público? Se possível, dê exemplos de interação positiva e negativa.

9.

Quais são os impactos diretos e indiretos quando há um entrave no consórcio público? Se possível, diferencie pela magnitude do problema.

Bloco D: Identificação de problemas gerais

10. Os consórcios públicos sofrem ingerência dos prefeitos ou vereadores? Caso sim, você poderia exemplificar, sem precisar nomes
11. Se for possível, mencionar como é o relacionamento com outros consórcios públicos ou regiões
metropolitanas.
12. Você considera satisfatório o atual marco regulatório dos consórcios públicos no país? Caso não, deveria
haver alteração no âmbito legal ou constitucional? Explique, por favor.
13. Quais são os principais entraves que você identifica neste modelo de arranjo interfederativo? Qual a maior
dificuldade?
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14. Se possível, pedir exemplos de tempo médio de remediação dos entraves.
15. Em sua opinião, quais seriam as soluções para tais entraves?
16. Se for possível, sinalizar quais mudanças devem vir por força de lei (ex. mudanças na 11.107) e quais são
ações infralegais (ex. decretos, portarias, etc.)

Bloco E: Identificação de problemas específicos

17. O consórcio possui dificuldade na contratação de serviços e bens perante terceiros?
18. O consórcio possui equipe própria (pregoeiro e comissão de licitação) própria para a realização dos processos de compras e contratação de serviços perante terceiros?
19. No caso de um consorciado manifestar interesse em sua exclusão do consórcio público, como isso é gerido no âmbito da entidade? Há punições? Caso possível, relate algum exemplo de que tem conhecimento.
20. Como tem se dado o regime de pessoal no âmbito do consórcio público? A atual legislação é adequada
para regrar tal matéria no âmbito dos consórcios públicos?

Bloco F: Consórcios e Grandes Municípios / Regiões Metropolitanas

21. Na sua compreensão, os consórcios públicos mostram-se adequados para gerir os problemas comuns nas
grandes cidades? Esse tipo de arranjo institucional é mais interessante do que as regiões metropolitanas
previstas no art. 25 da Constituição Federal? Explique e exemplifique, se possível.
22. Você tem ciência de alguma região metropolitana no país que esteja exercendo adequadamente (ou não)
as competências a ela delegadas? Se possível, cite exemplos positivos e/ou negativos.
23. E o inverso, isto é, você tem ciência de algum consórcio no país formado apenas com municípios de pequeno porte (até 20 mil habitantes) que esteja exercendo adequadamente (ou não) as competências a ela
delegadas? Se possível, cite exemplos positivos e/ou negativos.

Bloco G: Finalização

24. Há alguma questão que lhe parece relevante ao tema dos arranjos intergovernamentais e que não foi
abordada nesta entrevista?

Específico
Recomendações e observações:
•

Fique à vontade para não responder questões que considere sensíveis ou que não se sinta informado o suficiente para oferecer uma resposta.

•

Por favor, fique à vontade para solicitar apoio de outros envolvidos para providenciar respostas mais completas quando for possível.

•

Para efeitos práticos, o termo “consórcio” neste documento poderá ser utilizado como sinônimo do termo
“consórcio público”.
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Bloco A: Posição do entrevistado
25. Qual é sua relação com o tema dos consórcios públicos?

Bloco B: Histórico e Contexto do Caso
26. Por favor, apresente sua visão sobre a criação e a evolução histórica do consórcio público, identificando:
a.

Propósitos motivadores da criação do consórcio público

b.

Contexto da criação e movimentos sociais envolvidos

c.

Atores institucionais relevantes ao processo

d. Atores institucionais que foram entrave ao processo
e.

Pessoas que tiveram papel chave na criação e desenvolvimento

f.

Municípios envolvidos na criação e, posteriormente, ao longo da existência do consório

g.

Relacionamento com outros instituições no processo de desenvolvimento do consórcio público

h.

Disfunções identificáveis no desenvolvimento do consórcio público

Bloco C: Resultados do consórcio público
27. Na sua opinião, de maneira geral o consórcio público vem apresentando resultados satisfatórios em
relação aos objetivos para os quais foi criado? Cite, se possível, três pontos exitosos e negativos.
a.

Ponto positivo 1

b.

Ponto positivo 2

c.

Ponto positivo 3

d. Ponto negativo 1
e.

Ponto negativo 2

f.

Ponto negativo 3

Bloco D: Governança do consórcio
28. Por favor, dê sua opinião sobre a delimitação das pessoas e papéis na governança nos seguintes aspectos:
a.

Diretoria Executiva: na prática, qual a delimitação do grupo de pessoas que efetivamente governam o consórcio público?

b.

Executivos (áreas administrativa, jurídica, operacional, etc): na prática, quais são os papéis e
funções dentro do arranjo do consórcio público?

c.

Qual a dinâmica entre a Assembleia Geral e a Diretoria Executiva? Qual o poder de veto da Assembleia Geral? Como funciona o processo dliberativo dentro do consórcio (veto, aprovações,
validade de decisões ad referendum, etc)?
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29. Como é o rito de aprovação dos regramentos do Contrato de Rateio, Contrato de Programa, etc?
30. Como é o relacionamento entre o consórcio público e os técnicos das funções correspondentes dos entes
da Federação consorciados?
d. Há um Comitê decisor conjunto ou alguma instância de coordenação?
e.

A coordenação do consórcio público com os entes consorciados é efetiva, ou acontece de forma
descoordenada entre o consórcio e seus membros? Há diálogo entre o consórcio público e o
Poder Legislativo de cada ente consorciado?

f.

O que deveria ser feito para melhorar este aspecto de coordenação entre o consórcio e seus
membros?

31. Qual é o relacionamento entre consórcio e outros arranjos federativos de que participam os consorciados,
notadamente:
g.

Com outros consórcios;

h.

Com a Região Metropolitana em que algum ou alguns dos consorciados se inserem;

i.

Com outras instâncias de coordenação interfederativa (ex: Comitê de Bacia, Conselho de Desenvolvimento, outros comitês, estruturas coordenadas, etc)

32. Como é a relação com o controle interno e externo?
a.

O consórcio público dispõe de controle interno próprio, independente do controle interno dos
entes consorciados?

b.

Se possível, descrever quem de fato exerce o controle interno (nível de escolaridade, se servidor
concursado ou comissionado, se existem normativos internos sobre o controle interno e relatórios de auditoria etc)

c.

Como é a prestação de contas do consórcio aos órgãos de controle?

d. Qual a frequência de interação com órgãos de controle?
e.

Poderia relatar sobre atritos ou discussões ocorridos com órgãos de controle?

33. Os demais órgãos e entidades da Administração Públicas interagem de forma negativa ou positiva com o
consórcio? Se possível, dê exemplos de interação positiva e negativa.
34. O consórcio público sofre ingerência dos prefeitos, vereadores etc? Caso sim, você poderia exemplificar,
sem precisar nomes?
35. Como é o relacionamento do consórcio público com os partidos políticos e correntes políticas locais ou
regionais?
a.

Há alguma influência decisiva?

b.

A governança do consórcio público é diluída o suficiente para anular a capacidade de políticos
individuais ou de partidos para influenciar decisões?

36. Os papéis e funções são adequados, ou deveria haver alguma alteração no âmbito dos documentos de
criação do consórcio público?
37. No caso de um consorciado manifestar interesse em sua exclusão do consórcio público, como isso é gerido no âmbito da entidade?
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a.

Como são tratados os desequilíbrios decorrentes da saída?

b.

Caso possível, relate algum exemplo de que tem conhecimento.

38. É possível que haja municípios que faria todo sentido que estivessem no consórcio público, mas não
participam:
a.

Quais razões para que uma participação que faz sentido não chegue efetivamente a acontecer?

b.

Haveria alguma forma de viabilizar essa participação?

c.

Qual o papel da conjuntura política na viabilização das parcerias que fazem sentido?

Bloco E: Desafios operacionais do consórcio público
39. Quais são os principais entraves que você identifica neste modelo de arranjo interfederativo?
a.

Qual a maior dificuldade do consórcio público?

b.

Poderia por favor fornecer exemplos de tempo médio de remediação dos entraves.

40. Quais são os impactos diretos e indiretos quando há um entrave no consórcio público?
a.

Se possível, diferencie pela magnitude do problema.

b.

Em sua opinião, quais seriam as soluções para tais entraves?

41. Com relação à contratação de serviços e de pessoal:
a.

Como tem se dado o regime de pessoal no âmbito do consórcio público? Há agentes públicos
cedidos ao consórcio público? Caso sim, com ou sem ônus à origem?

b.

O consórcio possui equipe própria (pregoeiro e comissão de licitação) própria para a realização
dos processos de compras e contratação de serviços perante terceiros?

c.

A atual legislação é adequada para regrar a contratação de pessoal no âmbito dos consórcios
públicos, inclusive de agentes temporários?

d. Como é o processo de contratação de bens e serviços no âmbito do consórcio público (procurement)? Os processos de compras são executados através de pessoal próprio?
e.

O consórcio público possui dificuldade na contratação de serviços e bens perante terceiros?

f.

O consórcio público realiza compras compartilhadas, destinadas aos entes consorciados? Caso
sim, quais as principais compras realizadas nos últimos 6 meses?

42. Sobre financiamento do consórcio público
a.

Em linhas gerais, descreva o processo de planejamento para elaboração orçamentária do consórcio, assim como o processo

b.

de estabelecimento de metas e checagem das mesmas.

c.

Sobre o contrato de rateio, como é realizado a divisão de recursos no consórcio? Descreva os
trâmites operacionais para aprovação do orçamento no contrato de rateio e das respectivas participações dos consorciados.

d. Sobre o contrato de programa, se seu consórcio possui algum, como é realizado a divisão de
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recursos das receitas aferidas no consórcio? Detalhe a partilha de receitas e custos, se possível.
e.

Seu consórcio recebe/recebeu transferências voluntárias da União ou do Estado? Se sim, descreva as condições e aplicações dos recursos.

f.

Seu consórcio já tentou realizar empréstimos bancários? Se sim, descreva as condições e aplicações dos recursos, incluindo, se possível, o detalhamento de garantias necessárias para
aprovação do empréstimo.

g.

Seu consórcio cogita realizar algum tipo de parceria público-privada para consecução de
serviços? Se sim, detalhe.

Bloco F: Suas propostas para o desenvolvimento dos consórcios públicos intermunicipais no Brasil
43. Você considera satisfatório o atual marco regulatório dos consórcios públicos no país?
a.

Caso não, deveria haver alteração no âmbito legal ou constitucional?

b.

Explique, por favor, suas propostas.

44. Por favor, avalie melhorias institucionais que considera prioritárias:
a.

sinalizar quais mudanças devem vir por força de lei (ex. mudanças na 11.107/2005)

b.

sinalizar quais são as possíveis ações infralegais (ex. decretos, portarias, etc.) que melhorariam o
ambiente dos consórcios

45. O que mais precisa ser feito para estimular a formação e o desenvolvimento dos consórcios públicos intermunicipais no Brasil?

Bloco G: Finalização
46. Há alguma questão que lhe parece relevante ao tema dos arranjos intergovernamentais e da análise do
consórcio público que não foi abordada nesta entrevista?
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ANEXO B:
CONCEITOS E ESTIMATIVAS ECONOMÉTRICAS
Conceitos econométricos
A estimação do modelo estatístico para responder esse tipo de pergunta pode ser descrito matematicamente da
seguinte forma:
(1)
Onde:
•
•
•
•

= Variável que representa o fenômeno de interesse a ser analisado (variável explicada).
= Matriz composta por variáveis que impactam a variável explicada. Também denominada de matriz de variáveis de controle ou variáveis explicativas.
= Vetor de coeficiente que relacionam a variável y com as variáveis X. Representam o impacto que
uma variação em X causa em y.
= Fatores que impactam a variável y mas que não estão relacionadas pelas variáveis X. Por representar fatores que não foram considerados pela escolha das variáveis X, o termo
também é denominado de resíduo.

Na literatura técnica, a equação (1) também é denominada de regressão múltipla. O papel do termo
é primordial, pois na construção do modelo, eles garantem que a relação de causalidade entre uma determinada
variável explicativa e explicada seja captada163 além de oferecer as interpretações em termos de ceteris paribus.

Apresentação dos coeficientes estimados para cada modelo
analisado no estudo
A estimação dos modelos apresentados na análise empírica do estudo foram estimados a partir de um modelo de
regressão “pooled ordinary least squares”. Um modelo tradicional de painel, seja efeito fixo ou aleatório foi descartado em decorrência da baixa quantidade de observações presentes em todos anos da amostra (2002 a 2017).
Com o intuito de aumentar a eficiência em termos de menor desvio padrão possível para os coeficientes da regressão, foi utilizado a clusterização por ano e por macrorregião.
As variáveis sinalizadas foram estimadas em termos per capita, para evitar a distorção da escala gerada por cidades mais populosas. Na forma funcional do modelo foi trabalhado com um modelo log-linear para gerar coeficientes que possam ser interpretados como elasticidades.
As tabelas utilizadas apresentam os coeficientes estimados para cada modelo apresentados na seção de análise
empírica. Os coeficientes em negrito sinalizam uma significância estatística com α = 5%.

163 Para que a relação de causalidade seja captada por uma regressão múltipla existe um conjunto de hipóteses que precisa
ser satisfeita. Na literatura técnica esse conjunto de hipótese é denominado de Teorema de Gauss Markov, o qual não
será discutido nesse relatório por não fazer parte do escopo.
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ANEXO C:
GUIA DE REFERÊNCIAS SOBRE ARRANJOS
COOPERATIVOS INTERGOVERNAMENTAIS NO BRASIL
Este projeto foi realizado em ambiente metodológico exploratório. Duas constatações são realizadas em suporte
a esta característica. Em primeiro lugar, porque a literatura especializada pré-existente não pode ser considerada
conclusiva quanto às linhas de políticas públicas e seus desdobramentos práticos. Em segundo lugar, por que as
diretrizes e ações de políticas públicas para o assunto não se encontravam bem direcionadas em documentos técnicos. Dessa forma, este projeto cumpriu um papel de oferecer uma sistematização da literatura teórica e aplicada
sobre o assunto, e de sistematizar as implicações práticas dessa literatura, de forma conjugada a entrevista com
um amplo conjunto de especialistas e atores. Por isto, consideramos relevante oferecer tanto à comunidade científica quanto aos praticantes do tema, nos ambientes público e privado, o mapeamento de literatura que realizamos
no âmbito deste projeto, que incluiu um grande número de textos.
Produzimos, com base nisto, um Guia de Referências Bibliográficas sobre o tema dos arranjos cooperativos intergovernamentais no Brasil. O Guia não é exaustivo, mas contém um conjunto de referências encontradas pelos
consultores neste projeto. As referências foram classificadas em grandes temas para facilitar o desenvolvimento
de pesquisas futuras e a busca de documentos para geração de linhas efetivas de política. A base de conhecimentos aqui levantada se torna, dessa forma, mais facilmente mapeável para que haja continuidade desse esforço da
cooperação internacional entre o PNUD e o Ministério da Economia.
Em uma última seção do Guia apresentado a seguir são apresentadas as referências que foram efetivamente utilizadas neste documento.

Literatura teórica: federalismo
ANDERSON, B. Imagined Communities: Reflections on the Origin and the Spread of Nationalism. London: Verso, 1983.
BEL, G.; WARNER, M. E. Factors explaining inter-municipal cooperation in service delivery: a meta-regression analysis. Journal of Economic Policy Reform, v. 7870, n. December, p. 1–25, 2015(a). BEL, G.; WARNER, M. E. Inter-Municipal Cooperation and Costs: Expectations and Evidence. Public Administration, v. 93, n. 1, p. 52–67, 2015(b).
CONLAN, T J. Courting Devolution: The U.S. Supreme Court and Contemporary American Federalism, in The
Politics of Constitutional Reform in North America, eds, Rainer-Olaf Schultze and Roland Sturm, 129–48. Opladen: Leske and Budrich, 2000.
CONLAN, T. J. From New Federalism to Devolution? Twenty-five Years of Intergovernmental Reform. Washington, DC: Brookings Institution, 1998.
DOWNS, W. M. Accountability Payoffs in Federal Systems? Competing Logics and Evidence from Europe’s Newest Federation, Publius 29(1): 87–110, 1999.
ELAZAR, D. Exploring federalism. Alabamas: University of Alabama Pres, 1986.
ELAZAR, D. Federalism and the Way to Peace. (I. o. Relations, Ed.) New York: Queen´s University, 1994.
ELAZAR, D. J. International and Comparative Federalism, in PS:Political Science and Politics ( June): 190–95, 1993.
EVANS, P. O Estado como problema e solução. Lua Nova, 1993.
HAMILTON, A;, MADISON, J.; JAY, J. (1788). O federalista. Tradução de Heitor Almeida Herrera. Brasília : Universidade de Brasília, 1984.

Projeto INTERGOV

236

HAWKINS, C. V. Competition and Cooperation: Local Government Joint Ventures for Economic Development.
Journal of Urban Affairs, v. 32, n. 2, p. 253–275, 2010.
HROCH, M. Das Erwachen kleiner Nationen als Problem der komparativen sozialgeschichtlichen Forschung, in
Sozialstruktur und Organisation europäischer Nationalbewegungen, ed. Theodor Schieder, 121–39. München
and Wien: Oldenbourg, 1971.
KINCAID, J. From Co-operative to Coercive Federalism, Annals of the American Aacdemy of Politics, 509: 139–52, 1990.
LEFÉVRE, C. Metropolitan government and Governance in Western Countries: a critical review. International
Journal of Urban and Regional Research, v. 22, n. 1, p. 9-25, 1998.
MEZEY, S. G. The U.S. Supreme Court’s Federalism Jurisprudence: Alden v. Maine and the Enhancement of State
Sovereignty, in Publius 30(1–2): p. 21–38, 2000.
MONTESQUIEU, C.-L. D. Do Espírito das leis (J. Melville, Trad.) São Paulo: Abril Cultural, 1979.
MORENO, L. Local and Global: Mesogovernments and Territorial Identities, Nationalism & Ethnic Politics 5(3–4):
p. 61–75, 1999.
NELSON, H. Verfassungsanomalien in föderalen Mehrheitsdemokratien: Der australische Fall, in Regieren in
Westminster-Demokratien, ed. André Kaiser, 121–42. Baden-Baden: Nomos, 2000.
O’NEILL, M. 1998. Re-imagining Belgium: New Federalism and the Political Management of Cultural Diversity,
Parliamentary Affairs 51(2): p.241–58, 1998.
O’NEILL, M. 1998. Re-imagining Belgium: New Federalism and the Political Management of Cultural Diversity,
Parliamentary Affairs 51(2): p.241–58, 1998.
OLSON, M JR.. The Principle of ‘Fiscal Equivalence’: The Division of Responsibilities Among Different Levels of
Government, American Economic Review 59: p. 479–87, 1969.
OSTROM, E. Institutional rational choice. Theories of the policy process, p. 35-72, 1999.
OSTROM, V; TIEBOUT, C. M.; WARREN, R.. The organization of government in metropolitan areas: a theoretical
inquiry. American political science review, v. 55, n. 4, p. 831-842, 1961.
OSTROM., E. Coping with tragedies of the commons. American Review of Political Science, v. 2, p. 493-535, 1999.
PAINTER, M. The Council of Australian Governments and Intergovernmental Relations: A Case of Cooperative
Federalism, Publius 26(2): p. 101–20, 1996.
PIERSON, PA. Fragmented Welfare States: Federal Institutions and the Development of Social Policy, Governance 8: p. 449–78, 1995.
RIKER, W. H. Federalism: Origins, Operation, Significance. Boston: Little, Brown, 1964.
SAIT, M. SIRAJ. Reorienting Federalism: Coming to Terms with the Future, in Federalism and Decentralisation:
Centre-State Relations in India and Germany, eds, Gert W. Kueck, Sudhir Chandra Mathur and Klaus Schindler, p.
84–99. New Dehli: Mudrit, 1998.
SCHARPF, F. W. The Joint Decision Trap: Lessons From German Federalism and European Integration, Public
Administration 66: p. 238–78, 1988.
SCHMIDT, M. G. CDU und SPD an der Regierung. Ein Vergleich ihrer Politik in den Ländern. Frankfurt am Main
and New York: Campus, 1980.
SCHULTZE, R-O. Federal Reform in Germany – Another Failed Attempt, Federations 4(3): p. 11–13, 2005.

Projeto INTERGOV

237

SCHWEIZER, R. J. Die erneuerte schweizerische Bundesverfassung vom 18 April 1999, Jahrbuch des öffentlichen
Rechts, N.F., 48: p. 263–309, 2000.
SHARMAN, C. Discipline and Disharmony. Party and the Operation of the Australian Federal System, in Parties and
Federalism in Australia and Canada, ed. Campbell Sharman, 1–22. Canberra: Australian National University, 1994.
SMITH, G. Mapping the Federal Condition: Ideology, Political Practice and Social Justice, in Federalism: The
Multiethnic Challenge, ed. Graham Smith, p. 1–28. London: Longman, 1995.
STEVENSON, G. The Division of Powers, in Division of Powers and Public Policy, ed. Richard Simeon, p. 71–86.
Toronto: University of Toronto Press, 1985.
STURM, R. Föderalismus in Deutschland und in den USA – Tendenzen der Angleichung? Zeitschrift für Parlamentsfragen 28(2): p. 335–45, 1997.
STURM, R. The Adventure of Divergence: An Inquiry into the Preconditions for Institutional Diversity and Political Innovation after Political Decentralization. In: GREER, S. L. Territory, Democracy and Justice. [S.l.]: Palgrave
Macmillan Ltd., p. 139-156, 2006.
STURM, R. The Federal System: Breaking through the Barriers of Interlocking Federalism? in Institutions and Institutional Change in the Federal Republic of Germany, ed. Ludger Helms, p. 105–23. Basingstoke: Macmillan, 2000.
STURM, R. Zur Reform des Bundesrates. Lehren eines Vergleiches der Zweiten Kammern, Aus Politik und Zeitgeschichte B(29–30): p. 24–31, 2003.
TARR, G. A. Understanding State Constitutions, Temple Law Review 65(4): 169–195, 1992.
TIEBOUT, C. M. A pure theory of local expenditures. Journal of political economy, v. 64, n. 5, p. 416-424, 1956.
WATTS, R. L. The Canadian Experience with Asymmetrical Federalism, in Accomodating Diversity: Asymmetry in
Federal States, ed. Robert Agranoff, p. 118–36. Baden-Baden: Nomos, 1999.
WATTS, R. Origins of cooperative and competitive federalism. In: GREER, S. L. Territory, Democracy and Justice Regionalism and Federalism in Western democracies. Nova York: Palgrave Macmillan, p. 201-223, 2006.
WEAVER, R. Kent. Ending Welfare As We Know It. Washington, DC: Brookings Institution Press, 2000.

Projeto INTERGOV

238

Literatura teórica brasileira
ABRUCIO, F. L. A coordenação federativa no Brasil: a experiência do período FHC e os desafios do governo Lula.
Revista de Sociologia Política, n.24, p. 41-67, 2005.
ABRUCIO, F. L. Inovação na cooperação intermunicipal no Brasil: a experiência da Federação Catarinense de
Municípios (Fecam) na construção de consórcios públicos. Revista de Administração Pública, v.47, n.6, p. 15431568, 2013.
ABRUCIO, F. L. Os Barões da Federação: os governadores e a redemocratização brasileira. São Paulo: Hucitec, 1998.
ABRUCIO, F. L.; FRANZESE, C.; SANO, H. Coordenação e Cooperação no Federalismo Brasileiro: Avanços e desafios. In: CUNHA, A.; MEDEIROS, B.A.; AQUINO, L.C. (Org). Estado Instituições e Democracia: República. Brasília:
IPEA, v.1, p.177-212, 2010.
ALEXANDRINO, J. M. Direitos das autarquias locais. In: OTERO, P.; GONÇALVES, P. C. Tratado de Direito Administrativo Especial, vol. IV. Coimbra: Almedina, p.11-299, 2010.
ALVES, V. Comentários à Lei dos Consórcios Públicos. São Paulo: Livraria e Editora Universitária de Direito, 2006.
ARRETCHE, M. Federalismo e Políticas Sociais no Brasil - Problemas de coordenação e autonomia. São Paulo em
perspectiva, v.18, n.2, p.17-26, 2004.
ARRETCHE, M. Federalismo e Relações Intergovernamentais no Brasil: A Reforma de Programas Sociais. Dados,
Rio de Janeiro, v.45, n.3, p.431-458, 2002.
ARRETCHE, M. O mito da descentralização: maior democratização e eficiência das políticas públicas. Revista
Brasileira de Ciências Sociais. São Paulo, v.11, n.31, p.44-66, 1996.
ARRETCHE, M. O mito da descentralização: maior democratização e eficiência das políticas públicas. Revista
Brasileira de Ciências Sociais, v.11, n. 31, p.44-66, 1996.
ARRETCHE, M. Quem taxa e quem gasta? A barganha federativa na federação brasileira. Revista de Sociologia
Política, Curitiba, n.24, p.69-85, 2005.
AZEVEDO, D. A. A natureza jurídica das associações de municípios e dos consórcios intermunicipais. Revista de
Direito Administrativo, p. 375-384, 2004.
AZEVEDO, D. A.; PROBST, M. F. Dez anos da Lei n. 11.107/2005: avanços e incertezas em torno dos consórcios
públicos. Florianópolis: Insular, 2018.
BANDEIRA DE MELLO, C. A.. Curso de Direito Administrativo. 30ª. ed. São Paulo: Malheiros, 2013.
BORGES, A. G. A instrumentalização dos consórcios intermunicipais. Revista Eletrônica sobre a Reforma do Estado (RERE), Salvador, Instituto Brasileiro de Direito Público, nº 28, 2012. Disponível em: http://www.direitodoestado.com.br. Acesso em: 1º jul. 2018.
BORGES, A. G. Consórcios públicos, nova sistemática e controle. Revista Eletrônica de Direito Administrativo
Econômico, Salvador, Instituto de Direito Público da Bahia, nº 6, 2006. Disponível em: http://www.direitodoestado.
com.br. Acesso em: 1º jul. 2018.
CARVALHO FILHO, J. S. Consórcios Públicos. 2ª. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2013.
CARVALHO, A. C. Direito da Infraestrutura: Perspectiva Pública. São Paulo: Editora Quartier Latin do Brasil, 2014.
CARVALHO, V. C. Consórcio intermunicipal e cooperação federativa: desafios para a gestão ambiental conjunta na bacia do Jiquiriçá (Bahia). Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Sustentável)-Universidade de
Brasília, Brasília, 2007.

Projeto INTERGOV

239

FRANZESE, C. Federalismo cooperativo no Brasil: da Constituição de 1988 aos sistemas de políticas públicas.
Tese de Doutorado, São Paulo, 2010.
FRANZESE, C. Federalismo cooperativo no Brasil: da Constituição de 1988 aos sistemas de políticas públicas.
São Paulo. 2010.
GRIN, E. J. Federalismo, governança e cooperação intermunicipal no Brasil: um balanço da literatura. In: CARNEIRO, J. M. B.; BRITO, E. D. S. Consórcios Intermunicipais e Políticas Públicas Regionais. São Paulo: Oficina
Municipal, p. 37-54, 2019.
GRIN, E. J.; ABRUCIO, F. L. La cooperación intermunicipal en Brasil frente al espejo de la historia: antecedentes
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