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Constituição da República: 

Art. 23... 

Parágrafo único: Leis 
complementares fixarão normas para 
cooperação entre a União e os 
Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, tendo em vista o 
equilíbrio do desenvolvimento e do 
bem-estar em âmbito nacional. 

 

 
 

ASPECTOS JURÍDICOS PARA A FORMAÇÃO DE CONSÓRCIOS 



  

Constituição da República: 

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 (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 19, de 1998). 

 



A redação do art. 241 antes da Emenda 

Constitucional 19 era a seguinte: 

“Art. 241. Aos delegados de polícia de carreira 

aplica-se o princípio do art. 39, § 1º, 

correspondente às carreiras disciplinadas no art. 

135 desta Constituição”. 



A inserção da figura dos Consórcios no texto 

constitucional foi fruto da Reforma da Gestão 

Pública ou Reforma Gerencial do Estado: 

“Trilhar os mesmos caminhos nos conduz aos 

mesmos lugares!” 

A lógica da Reforma do Estado é construir caminhos 

novos, de forma que obtenhamos resultados 

diferentes. 



Lei Federal nº 11.107/2005 
 

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. 



Decreto Federal nº 6.017/2007 
 

Regulamenta a Lei nº 11.107, de 6 de abril de 
2005, que dispõe sobre normas gerais de 
contratação de consórcios públicos, 
estabelecendo normas para a execução da 
mesma. 



EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DA GESTÃO CONSORCIADA: 
 
 

 MINAS GERAIS 
 

 Saúde; 
 Resíduos Sólidos; 
 Iluminação Pública; 
 Serviço de Inspeção Municipal. 



CEARÁ 
 
Único consórcio interfederado do Brasil; 
Gestão de hospitais, policlínicas e UPA’s. 

 
 

PARANÁ 
 
Compra de medicamentos. 

 
 



 

RIO GRANDE DO SUL 
 

- Prestação de serviços - 
 

Saúde; 
Meio ambiente; 
Desenvolvimento regional; 
Máquinas e equipamentos; 
Agricultura e segurança alimentar. 

 
 



MARANHÃO – CIMPRA  
 
 

RIO GRANDE DO NORTE – COPIRN  
 
 

RIO DE JANEIRO – SAÚDE E 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

 



AS VANTAGENS DE SER CONSÓRCIO PÚBLICO: 

 Limites especiais para licitações (art. 17 da Lei 11.107/05); 

 Licitação dispensada para contratualização com os entes 
consorciados (art. 2º, III, da Lei 11.107); 

 O contrato de programa poderá ser celebrado por dispensa de 
licitação (art. 24, XXVI da Lei 8.666; art. 17 da Lei 11.107 e art. 32 do 
Decreto 6.017); 

 Convênios com Governo Federal (art. 37 e 39 do Decreto 6.017); 

 Imunidade Tributária (art. 150, VI da CRFB). 

 

 



 Prazos judiciais diferenciados (para contestar e recorrer); 

 Garantia de cumprimento das obrigações pactuadas pelos 

consorciados (art. 13, § 2º do Decreto 6.017/07); 

 Regime celetista; 

 Formação das PPP’s; 

 Contrapartida nos convênios de 0,1%. 



ASSEMBLEIA GERAL DO CIESP 



O futuro pertence àqueles que têm a 
capacidade de sonhar e a coragem de viver os 
seus sonhos. 
                 Paulo Coelho 



Welington Marcos Rodrigues 
Prefeito de Mar de Espanha - MG 

Presidente da CONACI/BR e Presidente do CIESP 
wellington.mr@gmail.com 

OBRIGADO! 


