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Resumo:  

 

Até pouco tempo ressentia-se da ausência de regras regulamentadoras para a formação de 
consórcios públicos. A Lei nº 11.107/2005 e a regulamentação desta, por meio do Decreto nº 
6.017/2007, pois fim a esta ausência. Espera-se que a existência deste marco regulatório contribua 
para a gestão compartilhada dos serviços públicos em todo o país, em especial onde existe a 
carência de recursos ou como instrumento para potencializar o planejamento regional. O presente 
artigo apresenta considerações a respeito do assunto à luz da Lei nº 11.107/2005 (conhecida como 
Lei dos Consórcios Públicos), baseadas em algumas experiências de consórcios públicos e gestão 
compartilhada. Pretende-se com isto contribuir para a busca de alternativas de gestão dos serviços 
públicos no nível local. 

 

 

 

As opiniões expressas neste artigo não necessariamente refletem as opiniões do Ministério da 
Saúde.  
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1. Introdução 

 

O governo federal regulamentou em 6 de abril de 2005, por meio da Lei nº 11.107/2005, as normas gerais de 
contratação de consórcios públicos para a realização de objetivos de interesse comum entre a União, os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios. Esta Lei vem estabelecer as bases de sustentação para a realização de 
convênios, contratos, acordos de qualquer natureza, receber auxílios, contribuições e subvenções sociais ou 
econômicas de outras entidades e órgãos de governo. Objetivamente, visam possibilitar que o governo, nas 
diferentes esferas, possa reunir esforços técnicos, humanos e financeiros, de forma a racionalizar o uso dos 
recursos e priorizar os investimentos de acordo com a sua relação custo-benefício.  

Embora esta Lei tenha entrado em vigor há apenas 2 anos, existem experiências anteriores, onde Entes da 
Federação usaram os caminhos possíveis da Constituição Federal de 1988 (CF/88) para estabelecerem a gestão 
compartilhada em alguns setores. Os casos mais comuns são os consórcios da área da saúde, porém outros 
setores como o dos transportes, utilizaram-se dos consórcios e convênios, movidos pela sua conveniência 
técnica, financeira e político-administrativa.  

Há divergências com relação à aplicabilidade da lei por parte dos gestores públicos. Todavia, aprofundando a 
investigação, observa-se que falta uma discussão mais ampla envolvendo as esferas política, administrativa e 
técnica, apropriando-se das discussões jurídicas. 

O objetivo deste artigo é apresentar considerações a respeito da gestão compartilhada de serviços públicos frente 
à nova Lei dos Consórcios Públicos e a sua regulamentação por meio do Decreto nº 6.017/2007. Ainda, busca-se 
discutir algumas experiências passadas à luz da nova lei. Na primeira parte do artigo, apresentam-se os aspectos 
jurídicos, normativos e administrativos da Lei nº 11.107/2005. A segunda parte relata algumas experiências de 
formação de consórcios públicos e de gestão compartilhada de serviços públicos, anteriores à Lei, discutindo as 
perspectivas futuras para a evolução desta prática. Com esta análise, pretende-se contribuir na busca de 
alternativas de gestão dos serviços públicos em nível local, de forma a vencer as barreiras do atual desenho, 
apontando para a cooperação entre os entes públicos e o melhor aproveitamento dos recursos, de forma a 
assegurar maior eficiência na oferta dos serviços, sua sustentabilidade e o desenvolvimento no contexto regional.  

 

2. Aspectos legais da gestão associada e dos consórcios públicos 

Motivado pelas reivindicações dos entes federados, com uma força especial por parte dos municípios, em 1995 
foi encaminhado projeto de lei pelo Poder Executivo da União, com a conseqüente aprovação em 1998 da 
Emenda Constitucional nº 19/1998, prevendo os consórcios públicos e a gestão associada de serviços públicos: 

 “Art. 241. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios disciplinarão por meio de 
lei os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando 
a gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de 
encargos, bens, serviços e pessoal necessários à continuidade dos serviços transferidos”. 

E, finalmente, em 6 de abril de 2005 foi aprovada a Lei n° 11.107, que dispõe sobre normas gerais de 
contratação de consórcios públicos e dá outras providências.  

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. 

§ 1º O consórcio público constituirá associação pública ou pessoa jurídica de direito privado. 

Posteriormente, o Decreto nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007, regulamenta a citada Lei e estabelece as normas 
para a sua execução. Também, no artigo 2°, apresenta as definições para consórcio público, convênio de 
cooperação e gestão associada: 

Art. 2º Para os fins deste Decreto consideram-se: 

I - consórcio público: pessoa jurídica formada exclusivamente por entes da Federação, na 
forma da Lei no 11.107, de 2005, para estabelecer relações de cooperação federativa, 
inclusive a realização de objetivos de interesse comum, constituída como associação pública, 
com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica, ou como pessoa jurídica 
de direito privado sem fins econômicos; 
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[.....] 

VIII - convênio de cooperação entre entes federados: pacto firmado exclusivamente por entes 
da Federação, com o objetivo de autorizar a gestão associada de serviços públicos, desde que 
ratificado ou previamente disciplinado por lei editada por cada um deles; 

IX - gestão associada de serviços públicos: 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; 

Conforme Borges (2005) estão entre as competências dos consórcios públicos (pessoas de direito público ou de 
direito privado, regidos pelo seu estatuto): 

 Firmar convênios, contratos, acordos de qualquer natureza e receber contribuições e subvenções sociais ou 
econômicas de outras entidades e órgãos de governo. 

 Ser contratado por pela administração direta ou indireta dos entes consorciados, com dispensa de licitação. 
 Arrecadar tarifa e outros preços públicos pela prestação de serviços ou pela outorga de uso dos bens 

públicos por ele administrados, ou mediante autorização especifica daqueles administrados pelo ente da 
Federação consorciado. 

 Outorgar concessão, permissão ou autorização de obras ou serviços públicos, mediante autorização prevista 
no contrato de consorcio público, que indicara o objeto e as condições da concessão, permissão ou 
autorização, observadas a legislação em vigor.  

Ainda conforme Borges (2005), a Lei prevê as seguintes espécies de contrato: 

 O contrato para constituição do consórcio. 

 O contrato de rateio dos recursos investidos: contrato por meio do qual os entes consorciados 
comprometem-se a fornecer recursos financeiros para a realização das despesas do consórcio público. 

 E o contrato de programa. 

Este último, conforme o artigo 13 da Lei 11.107/2005 contempla os convênios de cooperação. Esta modalidade 
não gera uma figura jurídica, sendo efetivado por meio do contrato de programa.  

A autora ressalta que o contrato de programa visa viabilizar a gestão associada de serviços públicos, que cuidam 
de diversos aspectos da transferência parcial ou total de encargos, de serviços, de pessoal e de bens essenciais à 
continuidade dos serviços transferidos. Também, a Lei nº 8.666/93, no artigo 24, acrescenta o inciso XVI como 
mais um item de dispensa de licitação para a celebração de contratos de programa autorizados por consórcio 
público ou convênio de cooperação.  

O artigo 13 da Lei, citado pela mesma autora, apresenta características dos contratos de programa. Dentre elas 
estão as seguintes: 

 É celebrado entre dois entes da federação, ou entre um ente da federação e um consórcio público e, ainda, se 
previsto no contrato de consórcio ou convênio de cooperação poderá ser celebrado por entidades de direito 
público ou de direito privado que integrem a administração indireta de qualquer dos entes da federação 
consorciados ou conveniados. 

 Atenderá à legislação das concessões e permissões de serviços públicos, quanto à regulação dos serviços e 
cálculos de tarifas e preços públicos.  

 
3. Os Consórcios Públicos e os Convênios de Cooperação 

A Constituição Federal de 1988 ampliou as atribuições dos municípios brasileiros, que passaram a ser 
reconhecidos como entes federados com autonomia política, administrativa e financeira. A partir desta conquista 
os municípios passaram a responder pela organização de serviços que antes eram de competência dos estados e 
do governo federal e tornaram-se responsáveis pela implementação das políticas públicas. A nova função foi 
transferida aos municípios brasileiros sem a correspondente transferência de recursos. Com isso, agravaram-se os 
problemas de transportes, saúde, segurança, habitação, desemprego, entre outros. Uma das alternativas 
encontradas por muitos municípios foi a constituição de consórcios como forma de buscar soluções para os 
problemas comuns de gestão. 
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O tema consórcios públicos tem sido um assunto amplamente debatido no Brasil e com a aprovação da nova lei 
(Lei nº 11.107/2005), há quase dois anos, e a sua regulamentação em janeiro de 2007, o tema ganhou novas 
dimensões. Recentemente realizou-se, em Brasília, o I Encontro Nacional de Consórcios Públicos que serviu 
para debater o fortalecimento da gestão federativa, a nova Lei nº 11.107 e as gestões financeiras dos consórcios 
públicos 1. Alguns relatos de experiências bem sucedidas foram apresentados, a saber: as experiências bem 
sucedidas na elaboração de planos diretores participativos, no Estado do Pará; as experiências maranhenses sobre 
políticas consorciadas; o consórcio municipal de saúde do Setentrião Paranaense; os consórcios intermunicipais 
de Saúde de Minas Gerais; o consórcio de transporte da Região Metropolitana do Recife; o consórcio municipal 
do Grande ABC; o consórcio intermunicipal de produção e abastecimento, em São Luís/Maranhão e o consórcio 
regional de saneamento do sul do Piauí.  

A existência de consórcios municipais no País não é uma questão nova, é uma forma antiga de gestão pública. 
Diferentes experiências de consorciamento foram implantadas pelos municípios brasileiros como solução para os 
problemas de gestão pública tais como instalações de energia elétrica, melhoria da rede de serviços de saúde, 
coleta e tratamento de lixo, saneamento, construção de estradas, abastecimento de água, entre outras. 

Os estados do Sul do Brasil têm uma grande tradição de experiências bem sucedidas de associações de 
municípios que se dedicam à promoção do desenvolvimento regional e urbano. Destacam-se as associações 
intermunicipais de Santa Catarina, algumas experiências do Estado do Paraná e os Conselhos de 
Desenvolvimento Regional do Rio Grande do Sul.  

Quanto à formação de consórcios intermunicipais com a finalidade de promover o desenvolvimento urbano cabe 
destacar como experiências bem sucedidas o consórcio do Grande ABC em São Paulo e os programas do Paraná 
liderados pelo ParanáCidade. Outros consórcios que merecem destaque são: os consórcios para tratamento e 
disposição final do lixo como o de Adamantina, de Amparo e de Paulínia, em São Paulo; os consórcios de 
assistência social como de Bauru e Corumbataí, em São Paulo; os consórcios de bacias hidrográficas como das 
Bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, em São Paulo, o Consórcio Intermunicipal do Médio Vale, em 
Santa Catarina e o Consórcio Intermunicipal de Gestão Ambiental Participativa do Alto Uruguai Catarinense, em 
Lambari, Santa Catarina.  

As primeiras experiências na área da saúde iniciaram na década de 80. Um exemplo pioneiro é o do consórcio 
intermunicipal de Penapólis, em São Paulo, que surgiu no ano de 1986, abrangendo sete municípios do Noroeste 
do Estado de São Paulo: Alto Alegre, Avanhandava, Barbosa, Braúna, Glicério, Luziânia e Penapólis, que hoje 
reúne uma rede de assistência com atendimento básico em cada município. Mendes el al (2006) apontam o 
Consórcio Intermunicipal de Saúde em Penapólis como um caso exitoso, o mais antigo no setor saúde, 
funcionando a cerca de 18 anos, capaz de servir como modelo de experiência a ser aplicado em outras situações 
da área da saúde.  

Os consórcios intermunicipais na área da saúde alcançaram uma dimensão nacional a partir da segunda metade 
dos anos 90. Cabe destacar a significativa expansão de consórcios no Estado do Paraná a partir de 1995. 
Nicolleto et al (2005) fazem uma análise do perfil dos consórcios intermunicipais do Estado do Paraná 
focalizando a assistência médica especializada. Os autores apontam algumas características dos consórcios 
formados.  

“Dos 399 municípios paranaenses, 81,5% faziam parte de Consórcio Intermunicipal de Saúde 
(CIS). Esses municípios totalizavam uma população de 5.379.636 habitantes, o que 
correspondia a 56,3% da população do Estado (9.558.454 habitantes). Em todas as faixas 
populacionais existiam municípios consorciados. Dos municípios consorciados, 77,5% 
possuíam populações de até 50 mil habitantes. Analisando os dados por faixa populacional, 
verificou-se maior tendência de consorciamento entre os municípios menores”. ...Todos os 
consórcios contrataram médicos. Os tipos de relações de trabalho apresentados foram vínculo 
municipal (4,4%), estadual (13,6%), federal (12,8%) e diretamente contratado pelos 
consórcios (69,2%). As relações de trabalho dos médicos contratados pelos consórcios 
estavam divididos em duas categorias: 79,0% recebiam por consulta especializada e 21,0% 
estavam sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)“. 

Ainda segundo esses autores, a implantação de consórcios é vista como um dos caminhos viáveis para 
potencializar a assistência médica especializada. 

                                                 
1 O I Encontro Nacional dos Consórcios Municipais foi realizado pela Confederação Nacional dos Municípios e 
ocorreu nos dias 6, 7 e 8 de fevereiro de 2007, em Brasília. 
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Para Mendes et al (2006) os consórcios intermunicipais na área da saúde, em sua grande maioria, buscam 
superar as deficiências na assistência à saúde, notadamente na área de consultas médicas de especialidades, 
exames de média e alta complexidade e terapias diversas. Segundo Ribeiro e Mendes (2000), de modo geral, os 
consórcios municipais na área da saúde apresentam as seguintes características: formam sociedades civis de 
direito privado; ampliam e diversificam a oferta de serviços em municípios de pequenos e médios portes; 
compram serviços e contratam profissionais segundo regras de mercado; concentram a decisão política em 
conselhos de prefeitos; delegam a operação do sistema aos secretários de saúde da região ou especialistas e, em 
alguns casos, se articulam aos conselhos de saúde locais; flexibilizam a remuneração dos profissionais com 
pagamento de incentivos; buscam, pela otimização dos recursos regionais disponíveis, melhorar o acesso aos 
serviços e concentram as atividades de maior complexidade em um município-pólo.  

Os consórcios intermunicipais de saúde estabelecem uma relação com a estratégia de regionalização de saúde no 
Brasil, definida como eixo estruturante do Pacto pela Saúde 2006, nas suas três dimensões: Pacto pela Vida, 
Pacto de Gestão e Pacto em Defesa do SUS. A regionalização orienta a descentralização das ações e serviços e 
potencializa os processos de pactuação e negociação entre gestores (BRASIL, 2006). 

Dados da Pesquisa de Informações Municipais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revelam 
que os consórcios municipais manifestam-se com mais força na área da saúde e do meio ambiente. Merecem, 
também, destaque as áreas de educação e transportes. De acordo com a pesquisa havia, em 2005, 1.906 
municípios organizados em consórcios municipais de saúde e 387 do meio ambiente. A pesquisa revelou ainda 
que as regiões Sul e Sudeste são as que apresentam o maior número de consórcios (Tabela 1).  

 
Tabela 1: Números de Municípios com Existência de Consórcios Intermunicipais no Brasil 
Áreas de 
Consórcios 2001 2002 2004 2005 

Educação 241 336 Nd 248 
Norte 22 30 Nd 30 
Nordeste 91 109 Nd 60 
Sudeste 59 86 Nd 78 
Sul 41 70 Nd 51 
Centro-Oeste 28 41 Nd 29 
Habitação 64 116 84 106 
Norte 10 10 8 12 
Nordeste 22 44 24 28 
Sudeste 14 32 25 33 
Sul 16 24 25 20 
Centro-Oeste 2 6 2 13 
Saúde 1.969 2.169 Nd 1.906 
Norte 45 51 Nd 34 
Nordeste 212 256 Nd 195 
Sudeste 937 990 Nd 880 
Sul 675 726 Nd 656 
Centro-Oeste 100 146 Nd 141 
Transportes Nd 328 Nd 295 
Norte Nd 12 Nd 30 
Nordeste Nd 54 Nd 24 
Sudeste Nd 140 Nd 156 
Sul Nd 39 Nd 30 
Centro-Oeste Nd 83 Nd 55 
Meio Ambiente Nd 743 Nd 387 
Norte Nd 16 Nd 24 
Nordeste Nd 141 Nd 76 
Sudeste Nd 318 Nd 150 
Sul Nd 207 Nd 85 
Centro-Oeste Nd 61 Nd 52 
Fonte: Perfil dos Municípios Brasileiros, IBGE. 
(*) Nd – Não disponível. 
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3.1. Gestão associada (compartilhada) na área de transportes 

Os anos 90 foram marcados por uma intensa discussão em torno dos instrumentos normativos e regulatórios do 
setor de transporte. Diversas leis foram aprovadas, além da alteração da estrutura administrativa do setor.  
Cavalcanti (2002) aponta alguns desses instrumentos: 

“ [...] as Leis nº 8.987 e nº 9.074, de 1995, disciplinaram as concessões de serviços públicos 
em geral. No tocante aos transportes, a Lei nº 9.277, de 1996, autorizou a União a delegar aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a administração e exploração de rodovias e 
portos federais. A promulgação desses direitos legais assinalou o início efetivo da 
implementação de uma nova política para o setor de transportes. Adicionalmente, o transporte 
multimodal de cargas, caracterizado por utilizar duas ou mais modalidades de transporte 
desde a origem até o destino, sob um único contrato, foi regulamentado pela Lei nº 9.611, de 
1998, e pelo Decreto nº 3.411, de 2000. 

Somado a isto, vieram as privatizações, as concessões nos transportes ferroviários de cargas e passageiros; a 
criação das agências reguladoras, como a dos transportes terrestres, a Agência Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT) e o Conselho Nacional de Integração de Políticas de Transporte (CONIT), no âmbito do 
Ministério dos Transportes; o programa de concessões de diversas rodovias, entre outros. 

Considerando o transporte e trânsito urbanos, o marco mais importante dos anos 90 foi a aprovação do Código 
de Trânsito Brasileiro (CTB), com a Lei nº 9.505, de 23 de setembro de 1997 e, já nos anos 2000, o Estatuto das 
Cidades, proposto e aprovado em 10 de julho de 2001, com a Lei Federal nº 10.257. Este instrumento vem 
cumprir o previsto nos artigos 182 e 183 da Constituição Federal de 1988, que tornou obrigatório o Plano Diretor 
de Desenvolvimento Urbano, para cidades com mais de 20 mil habitantes. Conforme Lima & Santoro (2002), “... 
o Estatuto das Cidades criou um ambiente favorável para que as cidades pudessem incluir ou atualizar o 
transporte público como instrumento de política de desenvolvimento e expansão urbana”. Um exemplo disso é a 
cidade de Curitiba, “... com a participação ativa do órgão gestor de transporte urbano e trânsito de Curitiba, na 
adequação da legislação municipal e estadual (municípios da região metropolitana) a esse importante 
instrumento de política urbana”.  

Este movimento positivo em torno do marco regulatório dos transportes surge como um esforço em resposta às 
intensas mudanças ocorridas nos anos 90 e, que vem se aprofundando nos dias atuais, no ambiente econômico, 
político e social em nível mundial e local. O setor transportes foi fortemente impactado pelas novas tecnologias e 
os novos arranjos comerciais.  

Por outro lado, vê-se nesses anos o aprofundamento do processo de urbanização, trazendo com isto muitos 
problemas sociais, como a segregação nas periferias, e também de caráter administrativo, pela falta de políticas 
adequadas, financiamento, entre outros amplamente discutidos por diversos autores. A cidade tornou-se um 
ambiente de alta complexidade, seja pelo crescimento desordenado e espontâneo (invasões), pela falta de 
políticas habitacionais, pelo não cumprimento dos planos diretores ou a falta deles, como também na gestão do 
território, pela formação dos aglomerados urbanos, envolvendo diversos núcleos de gestão em uma mesma área. 
Neste sentido, torna-se impossível para um grande número de municípios brasileiros desenvolver políticas 
voltadas unicamente para atender os limites do seu próprio território.  

A resposta das grandes cidades veio por meio das Regiões Metropolitanas. Podemos citar exemplos com 
resultados importantes ao longo dos anos na área de transportes públicos, como o da Empresa Metropolitana de 
Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU/SP), empresa pública estadual regida pela lei das Sociedades 
Anônimas (SAs), que gerencia o transporte metropolitano na região da grande São Paulo.  

Porém, outros modelos de gestão compartilhada foram propostos. Mesmo anterior à regulamentação dos 
consórcios públicos já existiam, em 2005, 295 consórcios na área de transportes, conforme a Tabela 1. Além dos 
consórcios públicos, diversos convênios de cooperação foram estabelecidos. Observa-se em muitos casos o 
esforço dos gestores em aproveitar as possibilidades legais e criar soluções diante dos problemas que se 
avolumaram, ou simplesmente na tentativa de apresentar soluções inovadoras, motivados por uma visão de 
planejamento de longo prazo, na busca da construção de cidades sustentáveis.  

Dentre outros exemplos, podem ser citados os casos mais conhecidos e debatidos nos últimos anos, que 
empreenderam um esforço no sentido de propor soluções para a construção de cidades sustentáveis, como 
Curitiba, no Estado do Paraná, a cidade de Goiânia, em Goiás e Porto Alegre no Rio Grande do Sul, com os 
consórcios para operação do transporte coletivo, realizado entre as empresas operadoras. E, ainda, fora das 
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capitais, cita-se a cidade de Criciúma, que promoveu a partir do ano de 2001 até o ano de 2004, uma intensa 
discussão a respeito da gestão do transporte e trânsito.  

A experiência da cidade de Curitiba a partir do ano de 1996, autorizada por meio de convênio entre o Estado do 
Paraná e o município capital, a gerenciar linhas intermunicipais metropolitanas de 12 dos 25 municípios da 
Região Metropolitana de Curitiba (RMC), além de linhas intramunicipais de cinco municípios. Neste caso, os 
gestores públicos utilizaram-se de uma estrutura de gestão já instalada (o que otimiza os custos pelo 
aproveitamento das economias de escala) e que apresenta sustentabilidade ao longo dos anos, a URBS 
Urbanização de Curitiba S.A., para assumir a gestão. Conforme Lima & Santoro (2002): 

 “o Decreto Estadual nº 210/91, que regulamentou o serviço de transporte coletivo de 
passageiros de Curitiba, deu competência à URBS para fazer convênios para integração com 
a região metropolitana de Curitiba; e o convênio firmado entre o governo do Estado do 
Paraná, representado pela Secretaria do Estado de Planejamento/COMEC [Coordenação da 
Região Metropolitana de Curitiba] e a Prefeitura de Curitiba, representado pela URBS, delega 
a esta as atividades de planejamento e gerenciamento do transporte metropolitano”. 

A cidade de Criciúma, situada ao Sul do Estado de Santa Catarina, decidiu a partir do ano de 1994 pelo 
investimento no setor transporte. Implantou o Sistema Integrado de Transportes em 1996, alcançando resultados 
técnicos e sociais de considerável importância para a cidade. Porém, a partir da reforma administrativa do final 
do ano de 1996, deixou uma lacuna com relação ao escopo jurídico, administrativo e da gestão do sistema. 
Assim, nos cinco anos seguintes muitos problemas de garantia da estabilidade e da evolução do sistema vieram à 
tona, seja pela impossibilidade de aplicar o devido controle e fiscalização, ou ainda, pela possibilidade de propor 
a complementação da rede de serviços. Desta forma, o transporte ilegal se instalou e as discussões relativas à 
gestão regional não puderam avançar. Mesmo diante disso, o sistema integrado sobreviveu e evoluiu na 
prestação dos serviços à comunidade.  

Porém, no ano de 2001, com uma nova gestão municipal, a pressão da comunidade por soluções na área de 
trânsito e, mais importante, a lacuna no cumprimento do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), veio a discussão e 
posterior proposta de criação de um novo órgão de gerência para o setor.  

A cidade de Criciúma possui 180 mil habitantes, considerada pequena diante das mega-cidades brasileiras. 
Porém, exerce um forte papel regional no Sul do Estado. Agrega em sua região (Região Carbonífera) 10 
municípios conurbados, com uma intensa interação diária e produção de viagens para o município-sede. Neste 
sentido, foi proposto um debate regional, com a realização do “Seminário Regional de Transporte e Trânsito” na 
cidade de Criciúma, apoiado por gestores de cidades como Belo Horizonte, Goiânia, Porto Alegre e Blumenau, e 
a Agência Nacional dos Transportes Públicos (ANTP).  

Assim, em 2002 foi a provada a lei de criação do novo órgão gestor (4.320 em 21 de maio de 2002) Empresa 
Publica de Trânsito e Transporte e Criciúma S.A (CRICIUMATRANS), sendo incluído no seu texto a 
possibilidade de gestão compartilhada por meio da realização de convênios com os municípios da região.  

“Art. 11 - Fica o Executivo Municipal autorizado a realizar convênios, através da Empresa 
Pública de Trânsito e Transporte de Criciúma -CRICIUMATRANS, com os municípios 
vizinhos para atender às necessidades de trânsito e transporte, em todas as modalidades, 
buscando a eficiência e a racionalização dos serviços prestados, bem como prover sua 
estrutura administrativa para organizar, planejar, gerenciar e fiscalizar os serviços 
prestados”. 

Logo após a sua criação, a CRICIUMATRANS desenvolveu o projeto e implantação do transporte público 
coletivo no Município de Forquilhinha. Importante ressaltar, que na elaboração da lei foi incluído a mesma 
filosofia de gestão compartilhada na região. Posteriormente, os mesmos técnicos provenientes da 
CRICIUMATRANS desenvolveram projetos de mais dois municípios da Região Carbonífera, incluindo esta 
mesma filosofia no escopo legal. Neste sentido, mesmo antes da Lei nº 11.107/2005, a região já caminhava para 
o processo de gestão compartilhada, movida pelo próprio desenho das estruturas urbanas atuais, que apontam 
para a necessidade premente de otimização dos recursos e eficiência dos serviços públicos prestados à 
população.  

Outro caso que dedicou um esforço importante nas discussões da gestão compartilhada e que apresentou 
inovações importantes neste quesito foi a cidade de Goiânia. Em outubro de 2001 foi aprovada uma lei estadual 
criando uma nova organização para a gestão do transporte urbano na Região Metropolitana de Goiânia (RMG). 
Foi criada a Rede Metropolitana de Transportes Coletivos (RMTC), composta por 17 municípios (11 da RMG, 
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incluindo Goiânia, e seis de fora da região metropolitana), e a Companhia Metropolitana de Transportes 
Coletivos (CMTC), uma empresa pública regida pela lei das S.A, a qual assumiu o papel de Órgão Gestor dessa 
rede. Interessante destacar as quotas de participação: de 50% do município de Goiânia, 25% do Estado de Goiás 
e 25% dos demais municípios. Isto revela o esforço de negociação e busca de soluções, pois transfere poder entre 
níveis (do estado para o município). Assim, reconhece o caminho para a discussão dos problemas urbanos e 
reafirma a condição de discussão direta entre os entes de mesmo nível (município-município). Próprios da 
potencialidade da gestão compartilhada, pois envolvem problemas e conceitos comuns, bem como soluções 
geradas a partir “de dentro”, baseadas na otimização dos recursos. Este pode ser o caminho para a construção de 
cidades sustentáveis e para vencer os imensos problemas sociais e de conflitos da convivência nos espaços 
urbanos brasileiros e que impedem o desenvolvimento.  

O marco regulatório dos consórcios públicos pela Lei nº 11.107/2005 e pelo Decreto nº 6.017/2007, vem 
estabelecer as bases de sustentação legal para a gestão compartilhada entre os entes públicos da federação, de 
forma ampliada. Conforme Ribeiro (2007), “tanto a Emenda Constitucional nº. 19, de 1998, como a Lei de 
Consórcios Públicos, também regulam a gestão associada de serviços públicos que pode ser promovida tanto 
por meio de consórcio público como por convênio de cooperação disciplinado por lei”. Este esforço legal ao 
disciplinar os contratos e fornecer uma estrutura jurídica, potencializa a capacidade dos municípios para entrar 
na discussão da gestão compartilhada com maior poder de negociação.  

A partir deste escopo, legal várias discussões ganham novo corpo e novas propostas começam a se desenhar. 
Podemos citar o caso da Empresa Municipal de Transporte Urbano (EMTU) em Recife, que mesmo antes da Lei 
já discutia a criação do consórcio metropolitano para gestão do transporte formado por municípios da região 
metropolitana do Recife, visando à gestão do transporte intermunicipal e o intramunicipal dos municípios 
membros do consórcio. 

 

4. Considerações finais 

O modelo de gestão compartilhada entre as três esferas de governo fortalece o processo de gestão pública 
descentralizada. É preciso pactuar responsabilidades no campo da gestão pública, respeitando as divergências, 
compartilhando experiências e buscando soluções solidárias para as dificuldades encontradas. A perspectiva é de 
que a nova lei permita o fortalecimento da gestão compartilhada e solidária entre os entes federados, de modo a 
solucionar os problemas comuns.  

Espera-se que com a nova legislação os municípios possam se associar para prestar serviços de forma eficiente e 
com baixo custo, garantindo a transparência da gestão econômica e financeira dos serviços prestados, de modo 
que os usuários dos serviços saibam por que estão pagando determinada tarifa e o custo de cada serviço, 
impedindo os abusos tarifários.  

Vale ressaltar que o marco regulatório vem em boa hora, pois dá sustentação legal à formação dos consórcios 
públicos que já estavam em andamento, evitando o desgaste possível à idéia de compartilhamento da gestão pela 
falta de base jurídica. Do ponto de vista econômico, as incertezas relativas aos contratos firmados nas diferentes 
áreas se reduzem bastante, o que deve facilitar e ajudar no desenvolvimento de novos consórcios. Desta forma, 
deve-se esperar um amadurecimento dos consórcios em vigor no Brasil e um maior número de desdobramentos 
com sustentação em vários setores da sociedade civil. 

Os dados e as informações disponíveis sobre consórcios públicos revelam a tendência de consorciamento entre 
municípios menores e a predominância desses nas regiões sul e sudeste do País. A expectativa é de que com a 
nova lei seja reforçada a idéia da gestão compartilhada em várias outras áreas e se espalhe para as demais 
regiões, beneficiando um número ainda maior de pequenos municípios com poucos recursos.   

A título de conhecimento pode-se mencionar o primeiro consórcio público constituído a partir da Lei nº 11.107, 
que tem por finalidade levar água potável à população de 36 municípios do Estado do Piauí. Segundo Oliveira 
(2005): 

“O investimento previsto é de R$ 10 milhões, sendo que a União entrará com 90% dos 
recursos e o Piauí com 10%. A experiência é nova sob vários aspectos. O empreendimento não 
será feito e nem administrado pela empresa estadual de água e esgoto (...). O governo 
piauiense vai criar uma autarquia, com sede na cidade de Bom Jesus, que ficará responsável 
pela emissão das contas de água que serão enviadas aos usuários, pela assistência técnica e 
pela verificação da qualidade da água. Cada município terá um pequeno núcleo responsável 
pelo controle do abastecimento”.  
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Cabe-se destacar que muito se avançou na interpretação e sistematização da nova lei, diversos estudos foram 
desenvolvidos com este intuito. Mas ainda é cedo para avaliar os resultados e os impactos da Lei nº 11.107 sobre 
os serviços prestados à população, pois as experiências concretas são muito recentes. Para tanto é preciso uma 
análise dos projetos em tramitação no congresso a partir da regulamentação da lei, verificar quais foram 
aprovados e aí proceder com uma investigação minuciosa, propondo alguns estudos de casos específicos.  
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