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RESUMO 

 

O formato peculiar do federalismo brasileiro ao considerar os municípios como entes 

federados, a partir da Constituição de 1988, configura uma maior necessidade de 

pactuação e negociação política entre os três níveis de governo, todos autônomos entre 

si. Tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e o bem estar da nação é necessário 

a criação de instrumentos que viabilizem a cooperação entre os entes federados. A Lei 

11.107, de 2005, que dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos, 

constitui um novo instrumento de gestão intergovernamental, que possibilita uma maior 

articulação das iniciativas e políticas públicas entre as diferentes esferas do governo. 

Este trabalho busca verificar se o arranjo institucional dado ao Consórcio Público possui 

mecanismos que favorecem a cooperação interfederativa. Para tanto foi feita uma 

análise da Lei 11.107/05 a fim de verificar se a mesma possui mecanismos que vão de 

encontro à cooperação interfederativa e um estudo do Consórcio Regional de Promoção 

da Cidadania: Mulheres das Gerais com a expectativa de verificar como os mecanismos 

previstos na Lei funcionam na prática O estudo realizado permite considerar que o 

arranjo institucional dado aos consórcios públicos é uma novidade no arcabouço legal 

brasileiro. Mesmo sendo insuficiente para dar conta de todos os problemas de 

coordenação e cooperação interfederativa no contexto das desigualdades regionais 

brasileiras, se constitui um instrumento importante e necessário na busca da cooperação 

interfederativa. 

 

Palavras-chave: Federalismo; Cooperação; Relações Interfederativas; Consórcio 

Público 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The peculiar shape of the Brazilian federalism when considering  the counties as 

federated entities which started by the 1988 Constitution, sets up one bigger necessity of 

a pact and a political negotiation between the three levels of the government, all of them 

independent from each other. Considering the balance of the development and the 

welfare of the nation its necessary creates instruments that makes possible the 

cooperation between the federated entities. The 11.107 Law, from 2005, that discourses 

about the general rules of recruitment of public consortium, constitutes a new 

instrument of intergovernmental managing, which allows a bigger articulation of the 

public initiatives and policies between the various levels of the government. This paper 

pursuit verifies if the institutional arrangement given to the Public Consortium holds 

mechanisms that favor the inter-federative cooperation. For this purpose an analysis of 

the 11.107/05 Law was made, in order to verify if it possess mechanisms that are in 

accordance with the inter-federative cooperation  and a study of the Regional 

Consortium of Citizenship Promotion: Women of the Gerais with the expectancy of 

verify how the mechanisms predict in the Law functions in the practice. The carried out 

study allows consider that the institutional arrangement given to the public consortium 

is a novelty in the Brazilian legal outline. Even being insufficient to support all the 

inter-federative coordination and cooperation problems in the context of the Brazilian 

regional inequalities, constitutes itself an important and necessary instrument on the 

search of the inter-federative cooperation.  

 

Key - words: Federalism; Cooperation; Inter-federative Relationships; Public 

Consortium.  
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INTRODUÇÃO 
 

O pacto federativo brasileiro ao reconhecer os municípios como entes federados trouxe 

uma peculiaridade às relações intergovernamentais, configurando uma maior 

necessidade de pactuação e negociação política entre os três níveis de governo, todos 

autônomos entre si (LOSADA, 2010).  

A heterogeneidade administrativa, institucional, política, econômica e social do país são 

alguns dos aspectos que trazem a grande importância de se construir relações 

intergovernamentais para a concretização e efetividade de várias políticas públicas 

necessárias ao desenvolvimento. Além disso a maioria das políticas públicas demandam 

a articulação entre os entes federados para sua concretização e efetividade. 

O artigo 23 da Constituição Federal de 1988 em seu parágrafo único prevê leis 

complementares para instituir e disciplinar “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”. Existe uma expectativa para regulamentação deste 

artigo, entretanto, tal regulamentação ainda não foi feita. 

Há certo reconhecimento de que é necessário se institucionalizar e aperfeiçoar as 

relações federativas estabelecendo instrumentos para que essa cooperação se viabilize 

nos mais variados campos, especialmente no das competências comuns. Tais 

competências compreendem União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ou seja, 

todos os entes federados que como tal são dotados de autonomia, excluindo assim a 

figura de Territórios, todos os entes federados dispõem de competência para atuar sobre 

as respectivas matérias, em pé de igualdade. Existe uma necessidade, portanto, de 

“soma de esforços” dos entes federados para alcançar fins que se destinam a todo o 

Estado o que torna evidente a necessidade institucionalizar as relações para se evitar 

competições ou omissões na concretização de determinadas políticas. 

A Lei 11.107, de 2005, que dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios 

públicos, constitui um novo instrumento de gestão intergovernamental, que possibilita 

uma maior articulação das iniciativas e políticas públicas entre as diferentes esferas do 

governo.  
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Buscou-se com esse trabalho verificar se o arranjo institucional dado ao Consórcio 

Público possui mecanismos que favorecem a cooperação interfederativa. Para isso, além 

de analisar o conteúdo da Lei 11.107/05 a partir das dimensões que são consideradas 

relevantes para se obter cooperação foi feito o estudo de um consórcio público com a 

finalidade de analisar, de forma exploratória, como os mecanismos previstos na lei 

funcionam na prática, se de fato podem favorecer a cooperação e quais foram as 

contribuições trazidas por ele com relação ao problema enfrentado. 

O tema estudado é bastante relevante para a gestão pública uma vez que entender o 

funcionamento e as possibilidades oferecidas pelos Consórcios Públicos podem 

contribuir para utilização deste instrumento da melhor forma na busca de uma gestão 

mais eficiente.  

A hipótese adotada neste estudo é de que o arranjo institucional dado aos Consórcios 

Públicos através da Lei 11.107/05 constitui um instrumento importante na busca da 

cooperação interfederativa entre os entes consorciados. 

Foi escolhido para estudo o Consórcio Regional de Promoção da Cidadania: Mulheres 

das Gerais, instituído a partir de 2008 entre Belo Horizonte e alguns municípios de sua 

região metropolitana. Os consórcios públicos em alguns casos são criados como 

alternativa na gestão de espaços metropolitanos que demandam solução uniforme para 

os problemas comuns já que os consórcios podem coexistir com as regiões 

metropolitanas. 

O Consórcio Mulheres das Gerais tem como objetivo a prevenção e enfrentamento de 

todas as formas de violência contra as mulheres que é um problema comum entre os 

consorciados. Foi concebido como instrumento viabilizador de ações cooperadas e 

coordenadas para ampliar o alcance, aumentar a efetividade da aplicação de recursos 

públicos, alavancando o impacto das políticas públicas. 

Para melhor compreensão do arranjo institucional dado aos Consórcios Públicos, foi 

necessário estudar o contexto de sua criação, para isso, através de pesquisa bibliográfica 

foi feito um estudo dos principais conceitos de federalismo, cooperação interfederativa e 

relações intergovernamentais e a experiência brasileira nesta perspectiva. 
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Em um segundo momento foi feita uma contextualização desde a necessidade de 

reconhecimento constitucional dos consórcios públicos até sua regulamentação ocorrida 

no ano de 2005. Para isso, também se recorreu à pesquisa bibliográfica referente ao 

assunto. 

Para estudo do arranjo institucional dado aos Consórcios Públicos, foi feita uma análise 

da Lei 11,107/05. 

Para realização do estudo do Consórcio Mulheres das Gerais, foram feitas consultas ao 

Protocolo de Intenções do Consórcio Mulheres das Gerais, consulta ao Estatuto que o 

rege, leitura das Atas das Assembleias Gerais, consulta ao site do Consórcio, que 

mesmo em fase de estruturação apresenta informações importantes para entendimento 

do seu funcionamento. Além dessas consultas foram realizadas entrevistas semi 

estruturadas com a Superintendente do Consórcio Mulheres das Gerais e com a 

Coordenadora do Centro de Referência da Mulher do município de Nova Lima, para 

entendermos melhor o funcionamento do Consórcio, quais os principais resultados 

obtidos com ele e seus maiores desafios de gestão. 

O trabalho está organizado em três capítulos. No primeiro capítulo é tratado o conceito 

de federalismo, a importância da cooperação entre os entes federados e as relações 

intergovernamentais e, em seguida, essas questões são focalizadas no contexto brasileiro 

com a expectativa de entender suas peculiaridades. No segundo capítulo é feita uma 

definição de consórcio público, as discussões que antecederam sua regulamentação no 

Brasil e uma apresentação da Lei 11.107/05, que dispõe sobre normas gerais de 

contratação de consórcios públicos. No terceiro capítulo é realizado o estudo do 

Consórcio Mulheres das Gerais, após uma breve exposição do problema da violência 

contra a mulher no Brasil que justifica a criação do Consorcio, apresentando a sua 

finalidade, programas desenvolvidos e principais dificuldades de gestão. Por fim, são 

feitas algumas considerações finais. 
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1 - O FEDERALISMO COOPERATIVO E SUAS CARACTERÍSTICAS NO 

BRASIL 

 

O ponto de partida deste trabalho foi verificar se o arranjo institucional do Consórcio 

Público previsto na Lei 11.107/05 possui mecanismos que favorecem a cooperação 

federativa. Para embasar essa análise se faz necessário retornarmos a alguns 

fundamentos do federalismo e, particularmente, a organização federativa brasileira na 

qual se insere a proposta dos consórcios. 

Com essa perspectiva, este capítulo está organizado em duas seções. Na primeira, são 

exploradas as noções básicas associadas ao federalismo, destacada a importância da 

cooperação entre os entes federados e, consequentemente, a questão das relações 

intergovernamentais. Na segunda seção, é apresentado brevemente o desenvolvimento 

do federalismo brasileiro a partir da República Velha até a redemocratização do Brasil, 

e neste último contexto são focadas a cooperação interfederativas e o formato das 

relações intergovernamentais. 

 

1.1 – Federalismo, cooperação e relações intergovernamentais 

 

Federação é uma forma de organização do estado em que coexistem diferentes esferas 

territoriais dotadas de poder. Para existência desta forma de organização, é necessário 

uma Constituição Federal e mecanismos que permitam equilíbrio entre autonomia e 

interdependência. Além do reconhecimento da autonomia de cada uma das esferas 

territoriais de poder, é preciso a construção de instituições, regras e relações entre 

governos, de maneira a permitir formas de cooperação e coordenação federativa. Daniel 

Elazar define federação como:  

O termo “federal” é derivado do latim foedus, o qual [...] significa 

pacto. Em essência, um arranjo federal é uma parceria, estabelecida e 

regulada por um pacto, cujas conexões internas refletem um tipo 

especial de divisão de poder entre os parceiros, baseada no 

reconhecimento mútuo da integridade de cada um e no esforço de 

favorecer uma unidade especial entre eles (ELAZAR apud 

ABRUCIO, 2005, p. 43). 
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Para Abrucio (2005), toda federação é derivada de uma situação caracterizada por duas 

condições específicas: a primeira refere-se à existência de heterogeneidades que 

dividem determinada nação, podendo ser de cunho territorial, étnico, linguístico, 

socioeconômico ou cultural e político. Abrucio afirma que qualquer país federativo foi 

assim instituído para dar conta de uma ou mais heterogeneidades. E a segunda condição 

é a existência de um discurso e de uma prática de defensores da unidade apesar da 

diversidade, resguardando a autonomia local, mas procurando formas de manter a 

integridade territorial. 

Nos Estados federais, os entes federativos são interdependentes, e são dotados de 

autonomia política, financeira e administrativa, no entanto não possuem soberania, estes 

se encontram amparados por uma unidade central, a União, esta, sim, dotada de 

soberania. Fernando Abrucio (2005) ressalta que na federação o poder nacional é 

originado de um acordo entre as partes, em vez de constituí-las. Diferentemente, a 

descentralização em estados unitários pode até repassar um poder político, mas este 

processo provém do centro e não constitui direitos de soberania aos entes subnacionais.  

A soberania compartilhada só pode ser mantida ao longo do tempo 

caso se estabeleça uma relação de equilíbrio entre a autonomia dos 

pactuantes e a interdependência entre eles. Este equilíbrio revela-se 

essencial, pois as federações são, por natureza, marcadas pela 

diversidade e pelo conflito, por um lado, e pela necessidade de 

compatibilizar, democraticamente, os propósitos locais com os 

nacionais, por outro. É preciso estabelecer, então, um relacionamento 

intergovernamental que evite a desagregação, a descoordenação e a 

competição selvagem entre os entes federativos, construindo um 

ambiente de cooperação sob um marco pluralista (ABRUCIO, 2001, 

p. 35). 

 

De acordo com Pedreira (2006), cooperação pode ser considerada tecnicamente como a 

institucionalização da atuação conjunta e coordenada, de modo a gerar soluções com 

maior estabilidade, inclusive para ampliação da legitimidade democrática e para 

afirmação da eficiência da atividade administrativa. 

O modelo do federalismo cooperativo implica o compartilhamento pelos entes 

federados do conjunto de ações que compõem as políticas a partir da representação ou 

da participação direta dos interessados. Nesta perspectiva, a cooperação otimizaria as 

ações públicas e ao mesmo tempo viabilizaria condições mais favoráveis à adoção de 
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medidas redistributivas, gerando maior estímulo no que tange a integração entre os 

programas governamentais e propiciando a difusão de informações, de experiências e, 

ainda, o compromisso pela repartição mais equitativa de custos e de benefícios (DIAS, 

2010). 

A preservação da autonomia política e administrativa dos participantes é requisito 

fundamental para estabelecer relações de cooperação entre os entes. Esquemas 

formalmente tidos como cooperativos eventualmente revelam em sua essência relações 

caracterizadas pela imposição dos interesses de uns sobre os outros, gerando relações 

assimétricas, constituindo assim um desafio da cooperação. 

No campo econômico, uma questão importante para o federalismo cooperativo é a de 

como compatibilizar a autonomia dos entes federados periféricos com a necessidade de 

se planejar e promover o desenvolvimento econômico nacional, por isso, 

[...] propõe-se a conciliação entre a necessidade de centralização das 

decisões no nível de racionalização dos empreendimentos com a 

descentralização das decisões políticas no tocante aos problemas 

regionais e locais, sempre se levando em conta que a autonomia 

regional ou local não tem sentido senão em relação ao todo, ao 

conjunto federal [...] a cooperação é uma espécie de planejamento, ao 

elaborar critérios conjuntos e uniformes de atuação da União e entes 

federados sem violar a repartição constitucional de competências – 

trata-se de um planejamento coordenado a partir da anuência de todos 

os titulares de funções estatais (BERCOVICI,  apud, PEDREIRA, 

2006, p. 35) 

 

A existência de certa tradição de interação entre os níveis de governo, traduzidas através 

da confiança, normas e sistemas, que contribuem para aumentar a eficiência da 

sociedade, contribuem para a predisposição à cooperação. Diferentemente, níveis de 

governo que possuem tradicionalmente relações de competição têm as relações de 

cooperação dificultadas. A homogeneidade das culturas políticas e administrativas 

também é fator de sucesso para a cooperação (DIAS, 2010). 

Dias (2010) salienta que, outro aspecto bastante difundido, especialmente em contexto 

de superação de regimes autoritários, é a importância da criação de mecanismos de 

democratização nos diversos níveis de governo. É necessário transparência nas decisões 

políticas, por isso é importante a criação de mecanismos de participação da sociedade 
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civil que visem a transparência das ações cooperadas, a fim de criar condições de 

monitoramento por parte das comunidades locais e regionais. 

O aumento do poder de diálogo, pressão e negociação dos municípios frente aos 

governos estadual e federal ou frente a instituições sociais ou organismos 

internacionais, são um atrativo da cooperação. Nesse caso, o sentido da cooperação 

seria estabelecer condições para o fortalecimento da autonomia e da capacidade de 

barganha dos municípios (DIAS, 2010). 

As relações de cooperação são diretamente influenciadas pelas instituições federativas, 

uma vez que, estas acabam por definir as regras dentro das quais os atores tomam suas 

decisões. 

Para Abrucio (2005) a análise das relações intergovernamentais que dizem respeito às 

necessidades de integração, compartilhamento e decisão conjunta presentes na 

federação para equilibrar autonomia e interdependência, são de suma importância para 

compreensão do funcionamento dos sistemas federais. Para ele, as relações 

intergovernamentais devem ser regidas pela construção de redes de controle e 

cooperação. 

 

1.2 - O federalismo brasileiro, cooperação e relações intergovernamentais 

 

Ao longo da história o federalismo brasileiro passou por diferentes desenhos 

constitucionais, com competências e graus de autonomia diferentes dos entes federados, 

e ao mesmo tempo, conviveu com oscilações de regimes mais centralizados ou menos 

centralizados e mais ou menos democráticos (OLIVEIRA apud CUNHA, 2004).  

Na República Velha os estados tinham ampla autonomia, pouca cooperação entre si e 

um governo federal bastante fraco. Na "Era Vargas", período marcado pelo 

autoritarismo e pela centralização, o Estado nacional fortaleceu-se, mas os governos 

estaduais, particularmente do Estado Novo, perderam autonomia. Com a queda do 

regime ditatorial de Getúlio Vargas, o país viveu entre 1946 e 1964, um primeiro 

momento de maior equilíbrio, tanto do ponto de vista da relação entre as esferas de 

poder quanto da prática democrática. Em 1964, o país sofreu um novo golpe, a 
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democracia foi mais uma vez suprimida e o Governo Central ampliou seus poderes, 

colocando os estados e municípios, em uma condição de total dependência, 

principalmente financeira. Durante o período do governo autoritário, a excessiva 

centralização política e administrativa levou ao enfraquecimento da capacidade 

executiva dos governos subnacionais (GRAEF apud COELHO, 2015, p.47). As relações 

intergovernamentais verticais, desde o regime militar foram marcadas pelo repasse dos 

custos e dívidas dos estados para o governo federal. Os estados não se 

responsabilizavam por este processo, o que agravou o endividamento brasileiro.  

A redemocratização do país marcou um novo momento do federalismo brasileiro. Ele 

foi resultado da união entre forças descentralizadoras democráticas com grupos que se 

aproveitaram do enfraquecimento do governo federal em um contexto de esgotamento 

do modelo varguista e do Estado nacional desenvolvimentista a ele subjacente. O seu 

projeto básico era fortalecer os governos subnacionais e, para uma parte desses atores, 

democratizar o plano local (ABRUCIO, 2005). 

A Constituição de 1988 inovou o desenho federativo do Estado brasileiro ao considerar 

os municípios como entes federados, consagrando um desenho de Federação trina. Essa 

definição constitucional foi acompanhada de descentralização fiscal e de políticas 

públicas sem precedente na história do país. Ressalta-se que esta autonomia dos 

municípios respeita uma linha hierárquica quanto à sua capacidade jurídica. 

Esta Constituição reforçou o processo de descentralização, de transferência de 

atribuições para os estados e municípios e também promoveu o fortalecimento do poder 

local. No entanto, preocupações com mecanismos eficazes de coordenação e relações 

intergovernamentais ficaram em segundo plano. Cunha (2004) destacou alguns 

mecanismos que até o ano de 2004 ainda careciam de ajustes, sendo: a regulamentação 

dos procedimentos e critérios para criação, fusão e incorporação de municípios; os 

instrumentos de gestão, negociação e compartilhamento de responsabilidades em 

regiões metropolitanas; regulamentações quanto às atribuições e aos mecanismos de 

cooperação para a implementação das políticas definidas como comuns no artigo 23
1
 da 

                                                           
1
 Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: I - 

zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio 

público; II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de 

deficiência; III - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os 

monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos; IV - impedir a evasão, a destruição 
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Constituição Federal; e a definição da titularidade sobre alguns serviços públicos 

específicos.  

Dias (2010) acredita que essa omissão resulta em ingovernabilidade geradas por duas 

situações antagônicas: a primeira é a de superposição de atribuições, quando dois ou 

mais entes federados disputam a mesma função, elaborando projetos e direcionando 

recursos para a mesma área gerando desperdício de tempo e dinheiro, estimulado a 

competição desordenada entre eles; a segunda é a inércia de todos diante de problemas 

que se avolumam ou que necessitam de grande investimento com retorno de longo 

prazo. 

Em toda a sua trajetória, o federalismo brasileiro convive com o problema das 

desigualdades sociais e econômicas regionais. Estas desigualdades percebidas também 

nos municípios foram agravadas pelo amplo processo de desmembramento de 

municípios após 1988, o que aprofundou as disparidades locais e regionais. Grande 

parte dos municípios depende de recursos repassados pelo governo federal para 

sobrevivência, devido à baixa arrecadação própria. Além da fragilidade financeira, 

grande parte dos municípios possui uma máquina administrativa precária, com baixa 

capacidade institucional, dificuldades de ordem técnica e gerencial. Abrucio destaca 

cinco questões que colocam obstáculos ao bom desempenho dos municípios do país: 

a desigualdade de condições econômicas e administrativas; o discurso 

do “municipalismo autárquico”; a “metropolização” acelerada; os 

resquícios ainda existentes tanto de uma cultura política como de 

instituições que dificultam a accountability democrática e o padrão de 

relações intergovernamentais. (ABRUCIO, 2005, p. 48) 

 

                                                                                                                                                                          
e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural; V - 

proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à 

inovação;  (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 85, de 2015); VI - proteger o meio ambiente e 

combater a poluição em qualquer de suas formas; VII - preservar as florestas, a fauna e a flora; VIII - 

fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar; IX - promover programas de 

construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico; X - combater 

as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores 

desfavorecidos; XI - registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração 

de recursos hídricos e minerais em seus territórios; XII - estabelecer e implantar política de educação para 

a segurança do trânsito. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc85.htm#art1
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A "metropolização" acelerada citada por Abrucio, também é fruto da descentralização 

do país. A ausência de formas de pactuação federativa agrava os problemas sociais e 

urbanos aí concentrados e a estrutura financeira e político-jurídica instituída pela 

Constituição de 1988 não favorece o equacionamento da questão das regiões 

metropolitanas. 

Como instrumento do federalismo cooperativo, a Constituição de 1988 previu a 

possibilidade de instituição de regiões metropolitanas para integrar "a organização, o 

planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum" (artigo 25, 

parágrafo 3). No entanto, no período constituinte a questão metropolitana foi 

identificada com os desmandos do governo militar e com uma estrutura institucional 

padronizada e ineficaz. A preocupação maior na época era institucionalizar mecanismos 

de descentralização e de democratização da gestão, e aumentar a capacidade financeira 

dos municípios. Segundo Mello (2004), houve de fato um aumento na capacidade 

financeira dos municípios, mas isso não seria suficiente para o enfrentamento dos 

inúmeros problemas metropolitanos (MELLO, apud, DIAS, 2004). 

O artigo 25, parágrafo 3 da Constituição estabelece que é de competência dos Estados 

instituir regiões metropolitanas, mediante lei complementar, a partir de agrupamentos de 

municípios limítrofes, visando integrar a organização, o planejamento e a execução de 

políticas de interesse comum. É permitido o surgimento de formatos institucionais mais 

condizentes com as diferentes realidades regionais, pois, atribui às Assembleias 

Legislativas a responsabilidade pelo tratamento da questão metropolitana. O que garante 

que a União pratique uma não-política em relação ao tema. 

As regiões metropolitanas não foram institucionalizadas na prática. Ronaldo Guimarães 

Gouvêa (2005) menciona fatores dificultadores a essa medida:  

1) a grande resistência manifestada pelos municípios metropolitanos, 

notadamente os mais importantes, em 'ceder' parte de sua autonomia 

em favor de uma instância superior"; da mesma forma, 2) a resistência 

que se manifesta também nos níveis superiores de governo, 

especialmente no estadual, já que o surgimento de um organismos 

metropolitano (...) poderia se sobrepor a alguma instituição estadual já 

existente ; 3) a ausência de pressão da sociedade, que, preocupada 

com problemas do cotidiano, não identifica a importância da 

articulação metropolitana; e, por fim, 4) a inadequação dos recursos 

financeiros aos objetivos metropolitanos, já que não existe previsão de 
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fonte de receita própria para essas instâncias. (GOUVEA, apud, 

DIAS, 2010, p.206) 

 

Fica evidente a necessidade de criação e regulamentação de mecanismos que 

possibilitem a cooperação entre os entes federados. 

O artigo 241 da Constituição Federal trata da possibilidade de cooperação pela forma de 

gestão associada, por meios de consórcios públicos e convênios de cooperação. Esse 

dispositivo vem permitir ou facilitar a gestão compartilhada, na medida em que 

transfere encargos, serviços, pessoal e bens de uma pessoa jurídica para outra, de modo 

a garantir a continuidade dos serviços transferidos. Bucci, diz que 

[...]a cooperação entre os entes federados deve superar o status de 

mera declaração constitucional de intenções e, devidamente 

regulamentada e executada, assumir a feição de conjunto de 

engrenagens institucionais, voltado às necessidade de liberdade e 

bem-estar de todos, pois a forma federativa só se justifica se 

corresponder a uma estrutura descentralizada politicamente, capaz de 

diminuir desigualdades regionais e com isso proporcionar o 

desenvolvimento de territórios e suas populações. Esse é o sentido do 

compartilhamento das competências do art. 23 da Constituição, a 

realização de direitos sociais, imprescindível à eliminação de 

desigualdades regionais e necessárias para que os avanços na 

democracia política no Brasil não correspondam à regressão rumo ao 

fascismo social. (BUCCI, apud, PEDREIRA, 2006, p.80). 

 

O desenho de um federalismo cooperativo no país é complexo, demandando assim forte 

empenho para alcançá-lo. A criação de ambiente normativo favorável à formação de 

consórcios públicos, bem como à gestão associada de serviços públicos, entendidos 

como instrumentos de cooperação e coordenação federativa, foram incorporados pelo 

Governo Federal. Segundo Bercovici, "o desequilíbrio gerado pela descentralização é 

solucionado com uma política planejada de cooperação e coordenação entre União e 

entes federados" (BERCOVICI, apud DIAS, 2010, p. 204). 

A gestão associada de serviço público de acordo com o artigo 241 da Constituição 

também pode ser realizada por meio de convênios de cooperação. O convênio é 

celebrado entre duas entidades públicas de natureza diversa, ou entre uma entidade 

pública e outra privada. Não se estabelece, no caso do convênio, novo ente 

personalizado, por esse motivo as possibilidades desse instrumento, em matéria de 
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assunção de competências, são bem menores do que as propiciadas pela instituição dos 

consórcios públicos. 

O reconhecimento institucional da figura dos consórcios públicos constituiu-se num 

reforço importante para a concretização do ideal cooperativo. 

Em síntese, o federalismo brasileiro passou por diversas modificações ao longo do 

tempo, ora com o poder mais centralizado ora com as unidades subnacionais detendo 

maior poder e influenciando diretamente as decisões do governo federal. A Constituição 

de 1988 lançou mais um desafio à coordenação e à cooperação interfederativa ao 

considerar os municípios como entes federados, reforçando o processo de 

descentralização ao transferir atribuições para os estados e municípios, promovendo 

assim o fortalecimento do poder local. Para superar as desigualdades locais e regionais 

observadas historicamente no país muitas políticas públicas, que tratam de problemas 

comuns e exigem soluções cada vez mais intersetoriais e intergovernamentais, 

necessitam de cooperação ou ações conjuntas para se tornarem possíveis e ou efetivas. É 

preciso, portanto criar mecanismos que favoreçam a cooperação interfederativa para que 

as relações intergovernamentais sejam facilitadas e se consiga diminuir as desigualdades 

e promover o desenvolvimento de territórios e suas populações. 

No próximo capítulo será realizada uma análise sobre o consórcio público e como ele 

contribui para a busca da cooperação interfederativa. 
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2 - CONSÓRCIOS PÚBLICOS COMO ALTERNATIVA PARA A 

COOPERAÇÃO INTERFEDERATIVA 

 

Neste capítulo será feita uma definição de consórcio público e um esforço para entender 

a quais necessidades ele atende, situando-o no Brasil a partir da regulamentação do 

artigo 241 da Constituição Federal que deu origem a Lei 11.107/05. Além disso, será 

feita uma breve análise das relações entre os consórcios e as regiões metropolitanas. 

O capítulo está divido em duas seções. A primeira trata das definições de consórcio 

público, sua inserção no contexto do federalismo brasileiro e as discussões que 

antecederam a regulamentação do consórcio. Na segunda seção será feita uma análise 

da Lei 11.107/05 que dispõe sobre as normas gerais de contratação de consórcio público 

e uma breve diferenciação entre regiões metropolitanas e consórcios, e como os 

consórcios públicos podem contribuir na gestão das relações das regiões metropolitanas. 

 

2.1 – Consórcio Público: definição e processo de regulamentação no contexto 

brasileiro 

  

Consórcio público é definido, como um instrumento que dá nova regulamentação à 

cooperação horizontal e vertical entre as três esferas de governo para gestão 

compartilhada de políticas públicas, instituindo um arcabouço legal e institucional para 

a concretização do federalismo cooperativo no país (LOSADA, 2010). 

Algumas vantagens dos consórcios públicos ressaltadas por Dias (2010) residem no 

caráter altamente flexível de suas composições. Outra vantagem é que possuem a 

alternativa de buscarem consensos progressivos, bem como oferecem oportunidades 

eficientes de resolução de impasses. Além da capacidade de adequação às 

peculiaridades regionais e ainda a possibilidade de maior abertura à participação. 

Na expectativa de encontrar soluções para os desafios no que tange a articulação da 

gestão intergovernamental para enfrentamentos de problemas comuns, Losada (2010) 

acredita que,  

o consórcio é uma estratégia fundamental frente à escassez de recursos 

financeiros , às diferenciações regionais na capacidade gerencial e 
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fiscal dos entes federados, à profundidade das desigualdades sociais e 

à natureza cada vez mais complexa dos problemas urbanos e 

ambientais, que exigem soluções cada vez mais intersetoriais e 

intergovernamentais (LOSADA, 2010, p. 285). 

 

A instituição de um consórcio público requer um longo processo de debate, articulação 

e negociação política em torno da definição das cláusulas do contrato de constituição do 

consórcio. Passam por este debate: o peso político de cada ente na articulação 

institucional, os objetivos comuns e a forma de financiamento da gestão compartilhada, 

entre outros (LOSADA, 2010). Além das dificuldades que podem surgir devido ao 

complexo sistema político brasileiro. 

Os consórcios entre pessoas estatais surgiram há muito, no Brasil, como resultado das 

necessidades concretas de catalisação do potencial econômico e administrativo dos 

municípios para efetivação de políticas públicas locais. Na ausência de previsão 

normativa, eles foram se desenvolvendo a margem do Direito administrativo, de tal 

modo que a maioria se organizou sob a forma de associação civil. A precariedade deste 

arranjo institucional impôs limites ao potencial de atuação dos consórcios. Essas 

restrições se traduziram: a) na impossibilidade de assumirem funções públicas de modo 

mais amplo; b) na falta de autonomia para assumir compromissos financeiros; e c) na 

fragilidade da relação consorciativa, que podia ser denunciada por qualquer partícipe, 

sem maiores consequências. Devido a essa insegurança, a institucionalização dos 

consórcios foi motivo de reivindicação importante dos municípios em todo país (DIAS, 

2004). 

 De acordo com Cunha (2004), as debilidades institucionais e os recorrentes 

questionamentos jurídicos referentes aos consórcios intermunicipais, levaram o 

Governo Federal a propor, no bojo da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) da 

Reforma Administrativa, o reconhecimento constitucional dos consórcios públicos. A 

proposta, formulada pelo Governo Federal em 1995, previa expressamente sua 

personalidade jurídica e a possibilidade dos entes governamentais executarem de forma 

conjunta a gestão associada de serviços públicos. No entanto este primeiro esforço não 

foi concretizado, pois, o deputado Prisco Viana, relator da PEC 173/1995 na Comissão 

da Constituição, Justiça e Redação (CCJ) da Câmara dos Deputados, entendeu que as 

"medidas propostas eram desnecessárias, posto que o direito em vigor já abrigava tais 
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possibilidades". Para o parlamentar a questão era de natureza meramente administrativa 

e não constitucional (DIAS, 2010). 

Posteriormente, no âmbito da comissão especial criada na Câmara dos Deputados para 

discutir a mesma PEC, os deputados aprovaram substitutivo do relator, Deputado 

Moreira Franco, que restabeleceu conteúdo similar ao originalmente proposto pelo 

Governo Federal. Assim, diz o texto final da Emenda Constitucional nº 19, de 15 de 

junho de 1998, que deu origem ao atual art. 241 da Constituição Federal: 

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 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” (BRASIL). 

 

O referido artigo instituiu a figura do consórcio público, fazendo ressaltar sua 

personalidade jurídica de direito público. Além disso, estabelece que os entes 

federativos disciplinarão, por meio de lei, os convênios de cooperação, sendo que tanto 

os consórcios públicos como tais convênios poderão autorizar a gestão associada de 

serviços públicos. Finalmente, o texto do art. 241 afirma que os consórcios públicos ou 

os convênios de cooperação podem ser constituídos ou celebrados pela União, estados, 

municípios e Distrito Federal, estendendo a todos os entes federados a possibilidade de 

articularem-se entre si por meio de tais instrumentos. Esse dispositivo constitucional 

contribui para complementar o desenho federativo inaugurado após a Constituição 

Federal de 1988, uma vez que prevê, de forma explícita, a possibilidade de criação de 

mecanismos e instrumentos de coordenação, cooperação e pactuação entre a União, os 

estados, o Distrito Federal e os municípios (CUNHA, 2004). 

O artigo 241, por si, só não alterou a realidade dos consórcios públicos, uma vez que 

este possui somente caráter autorizativo de situações que prescindam de licença para se 

constituir regularmente. A norma, por uma parte, reconhece os consórcios como 

instituições públicas, e, de outra, consubstancia regra de competência para que a União, 

os estados, municípios e Distrito Federal disponham sobre o tema. Ou seja, atribui 

competência legislativa comum aos entes federados para que regulamentem a criação e 

a permanência dos consórcios. Com isso, os municípios passam a ter respaldo jurídico-
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institucional à organização de consórcio, pela possibilidade que se confere à União de 

regulamentar o mecanismo, para inclusive, reconhecê-los como pessoa jurídica de 

direito público (DIAS, 2010). 

A proposta do Governo Federal de regulamentar as normas que facilitariam a 

constituição de consórcios públicos, foi enviada ao Congresso em julho de 2004, 

juntamente com as razões para o efetivo acréscimo constitucional. 

De acordo com Dias (2010), a primeira razão refere-se à necessidade de complementar 

o desenho federativo inscrito na Constituição Federal, considerando de forma mais 

detida os instrumentos que permitem e estimulam o federalismo cooperativo. Essa não 

seria uma responsabilidade exclusiva de um governo, mas deriva de responsabilidades 

do Estado. A segunda razão diz respeito à necessidade de superar a precariedade e as 

limitações institucionais dos instrumentos de consorciamento até então utilizados. 

Segundo os prefeitos, o modelo de consorciamento utilizado não respondia às suas 

necessidades, seja em função do seu frágil desenho institucional, seja em função de sua 

constituição e funcionamento segundo as normas de direito privado. Assim, eles 

argumentavam que era de suma relevância regulamentar os mecanismos de cooperação 

que lhes garantissem “segurança jurídica e possibilidade de planejamento e atuação a 

médio e longo prazo”. A terceira razão, ainda segundo os prefeitos, é que várias das 

competências municipais poderiam ser mais bem executadas de forma cooperada entre 

os próprios municípios ou entre estes e os demais entes federados, sendo, portanto, 

necessário superar os entraves à organização e implementação de consórcios públicos e 

à gestão associada de serviços públicos. (BRASIL, 2004). 

Em meados de 2004 a regulamentação ganha espaço na pauta de discussões políticas em 

razão do envio do projeto de lei 3.884, remetido a Câmara dos Deputados em 30 de 

junho de 2004 ao Congresso Nacional pelo Executivo.  

No entanto, o projeto de lei 3.884/2004 foi arquivado após extenso debate. Alguns de 

seus conceitos foram transpostos a outra proposição, já aprovada na Câmara dos 

Deputados e em tramitação perante o Senado Federal. Assim, o projeto de lei 

1.071/1999, de autoria do deputado Rafael Guerra, mais conciso que o anterior, deu 

origem à lei 11.107/2005, que "dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios 
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públicos e dá outras providências", com o objetivo de regulamentar o artigo 241 da 

Constituição Federal (DIAS, 2010). 

A Lei 11.107/2005 foi regulamentada através do Decreto 6.017 em 17 de Janeiro de 

2007. 

Losada (2010) afirma que a Lei dos Consórcios Públicos consolida o quadro 

administrativo e legal dessa modalidade de cooperação federativa, que vem se 

intensificando a partir da década de 1990, sobretudo no âmbito municipal e setorial. 

 

2.2 - A Lei 11.107, de 2005 

 

Conforme previsto no artigo 3° da Lei 11.107/2005, “O consórcio público será 

constituído por contrato cuja celebração dependerá da prévia subscrição de protocolo de 

intenções
2
”. Trata-se de compromisso político formalizado que, ratificado mediante lei 

pelos entes da federação interessados, se converte em contrato para instituição de pessoa 

jurídica interestatal. Mediante a vigência das leis de ratificação do protocolo de 

                                                           
2
São cláusulas necessárias do protocolo de intenções de acordo com artigo 4° da Lei 11.107/2005. I – a 

denominação, a finalidade, o prazo de duração e a sede do consórcio; II – a identificação dos entes da 

Federação consorciados; III – a indicação da área de atuação do consórcio; IV – a previsão de que o 

consórcio público é associação pública ou pessoa jurídica de direito privado sem fins econômicos; V – os 

critérios para, em assuntos de interesse comum, autorizar o consórcio público a representar os entes da 

Federação consorciados perante outras esferas de governo; VI – as normas de convocação e 

funcionamento da assembleia geral, inclusive para a elaboração, aprovação e modificação dos estatutos 

do consórcio público; VII – a previsão de que a assembleia geral é a instância máxima do consórcio 

público e o número de votos para as suas deliberações; VIII – 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 consorciado; 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; X – as condições para que o consórcio público 

celebre contrato de gestão ou termo de parceria; XI – a autorização para a gestão associada de serviços 

públicos, explicitando: a) as competências cujo exercício se transferiu ao consórcio público; b) os 

serviços públicos objeto da gestão associada e a área em que serão prestados; c) a autorização para licitar 

ou outorgar concessão, permissão ou autorização da prestação dos serviços; d) 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) os critérios técnicos para cálculo do 

valor das tarifas e de outros preços públicos, bem como para seu reajuste ou revisão; XII – o direito de 

qualquer dos contratantes, quando adimplente com suas obrigações, de exigir o pleno cumprimento das 

cláusulas do contrato de consórcio público.O artigo 4° ainda dispõe em seu inciso 2° que o protocolo de 

intenções deve definir o número de votos que cada ente da Federação possui na assembleia geral, sendo 

assegurado 01 (um) voto a cada ente consorciado.  
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intenções o consórcio público adquirirá personalidade jurídica de direito público, no 

caso de constituir associação pública, e passará a integrar a administração indireta de 

todos os entes da Federação consorciados. 

Em respeito à autonomia de cada ente, todas as definições devem ser aprovadas pelo 

legislativo de cada ente participante do consórcio. Depois de firmado o seu contrato 

constitutivo, criam-se obrigações para os partícipes - que são os entes da federação, e 

não os governantes - e assim o consórcio público supera a fragilidade jurídica dos 

arranjos de cooperação tradicionais. 

A constituição do consórcio obedece algumas etapas, sendo: a preparação e a assinatura 

do protocolo de intenções, a sua ratificação mediante leis dos entes consorciados, e a 

elaboração, aprovação e registro pela assembleia geral, dos estatutos da entidade. Os 

Estatutos deverão conter as normas de organização e de funcionamento da entidade, 

respeitadas as disposições estabelecidas no protocolo de intenções e nas leis 

ratificadoras dessas disposições.  

A figura 1 ilustra esse processo.
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Figura 01: Fluxo para instituição de um Consórcio público 

 

Fonte: PIRES, Maria C.S; BARBOSA, Maria E. B, 2008, p.499
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O artigo 4, parágrafo 1° da lei 11.107/2005, dispõe que  considera-se como área de 

atuação do consórcio público, independentemente de figurar a União como consorciada, 

a que corresponde à soma dos territórios: a)  dos Municípios, quando o consórcio 

público for constituído somente por Municípios ou por um Estado e Municípios com 

territórios nele contidos; b) dos Estados ou dos Estados e do Distrito Federal, quando o 

consórcio público for, respectivamente, constituído por mais de 1 (um) Estado ou por 1 

(um) ou mais Estados e o Distrito Federal; c)  dos Municípios e do Distrito Federal, 

quando o consórcio for constituído pelo Distrito Federal e os Municípios. 

O artigo deixa clara a importância da dimensão espacial no ajuste da cooperação 

estabelecido entre entes federativos por meio de consórcio público. Isso implica uma 

estratégia de planejamento regional configurando uma reorganização territorial dos 

poderes de gestão administrativa. (DIAS, 2010). 

A lei deixa também explícita a possibilidade de municípios de diferentes estados da 

federação consorciarem, configurando o caráter flexível do arranjo administrativo, bem 

como a autonomia dos municípios face aos estados, para promover a integração regional 

(DIAS, 2010). 

Outra observação ressaltada por Dias (2010) com relação à área de atuação dos 

consórcios refere-se à impossibilidade de municípios se associarem a estados que não os 

contenham totalmente em seus quadrantes. Essa preocupação é importante para que não 

ocorra de um estado interferir no plano territorial do outro e gerar conflitos, colocando 

em risco a paz federativa. 

Nos termos do artigo 2, os objetivos dos consórcios públicos serão determinados pelos 

entes da Federação que se consorciarem, observados os limites constitucionais. 

Os Consórcios oferecem várias opções em virtude das características de que se podem 

revestir, principalmente por permitir atuação em diversas áreas como: saúde, assistência 

e inclusão social, habitação, educação, cultura, lazer, esporte, etc. 

Dentre as principais finalidades dos consórcios destacam-se: articulação entre unidades 

políticas de pequeno ou de médio porte, com vistas à melhoria de sua capacidade 

técnica, gerencial e financeira; prestação de serviços de interesse comum, mediante 

atuação integrada que possa resultar em economia de escala; compartilhamento no uso 
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de máquinas e equipamentos; otimização de recursos humanos; formação e capacitação 

da burocracia administrativa; gestão de espaços metropolitanos que demandam solução 

uniforme para os problemas comuns; atuação conjunta em regiões, com bacias 

hidrográficas ou pólos regionais de desenvolvimento, nas quais a ação isolada seria 

inútil (DIAS, 2010). 

A manutenção econômico-financeira do consórcio público deverá ser efetivada 

exclusivamente mediante a celebração de contrato de rateio dos membros consorciados 

(artigo 8). É passível de exclusão, após prévia suspensão, do ente consorciado que não 

consignar, em sua lei orçamentária ou em créditos adicionais, as dotações suficientes 

para suportar as despesas assumidas por meio de contrato de rateio. 

A finalidade do contrato de rateio é conferir estabilidade e segurança às atividades 

consorciativas, uma vez que, diante de um algum constrangimento, dificulta-se a 

qualquer consorciado negligenciar o pagamento da contribuição. Os entes consorciados, 

em conjunto ou isoladamente, bem como o consórcio, são partes legítimas para exigir o 

cumprimento das prestações estipuladas. 

Além dos recursos obtidos através dos contratos de rateio, existe a possibilidade de os 

consórcios serem contratados pela administração direta ou indireta dos entes 

consorciados para prestação de serviços mediante remuneração, possibilitando a 

produção de receita própria.  

Eles poderão também emitir documentos de cobrança e exercer atividades de 

arrecadação de tarifas e de outros preços públicos pela prestação de serviços ou pelo 

usou ou outorga de uso de bens públicos que estejam sob sua administração, ou, 

mediante específica autorização, sob a administração de ente da federação consorciado 

(artigo 2, parágrafo 1º, inciso III e parágrafo 2). 

Outra fonte alternativa de recurso são as contribuições que os consórcios podem receber 

de outras entidades e órgãos governamentais, não pertencentes ao seu quadro de 

associados (artigo 2, parágrafo 1°, inciso I). 

Como os consórcios integram a administração indireta de todos os entes consorciados, 

as transferências dos poderes de regular, de fiscalizar e de executar serviços, por parte 

dos entes federados para o consórcio, significa descentralização administrativa. Porto 
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Neto, afirma que "o consórcio público é instrumento que, sem delegação de 

competências constitucionais posto que ele integra a administração indireta do titular do 

serviço, viabiliza o compartilhamento de sua gestão com outros entes da federação (que 

também participam do consórcio)" (PORTO NETO, apud, DIAS, 2010, p.222).  

É permitido ao consórcio público, delegar a execução do serviço a outro órgão ou a 

outro ente federativo consorciado. Para tanto, é necessário firmar o contrato de 

programa
3
 entre o titular e o prestador do serviço. Este contrato surge para regular, as 

obrigações que um ente da federação constituir para com o outro, ou para com o 

consórcio no âmbito da gestão associada em que haja a prestação de serviços ou a 

transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal ou de bens necessários à 

continuidade dos serviços transferidos. A delegação deve se restringir à finalidade de 

execução do serviço público sendo nula a cláusula de contrato de programa que atribuir 

ao contratado o exercício dos poderes de planejamento, regulação e fiscalização dos 

serviços por ele próprio prestados. 

A lei prevê que o novo instrumento de delegação de serviços permanecerá em vigor 

mesmo em caso de extinção do consórcio público ou do convênio de cooperação que 

autorizou a gestão associada de serviços públicos. Com isso pretende-se colocar fim à 

precariedade das relações cooperativas. Nesse caso, até que haja decisão que indique os 

responsáveis por cada obrigação assumida, os entes consorciados respondem 

solidariamente pelas obrigações remanescentes (artigo 12, parágrafo 2 da lei 

11.107/2005). 

Os consórcios públicos podem ser reconhecidos como um reforço para concretização do 

ideal cooperativo já que as regiões metropolitanas na prática não foram 

institucionalizadas (DIAS, 2010). 

De acordo com o §3° do artigo 25 da Constituição Federal, mediante lei complementar, 

os Estados, poderão instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e 

                                                           
3
De acordo com a Lei 11.107/2005. Artigo 13 § 1° O contrato de programa deverá: 

I – atender à legislação de concessões e permissões de serviços públicos e, especialmente no que se refere 

ao cálculo de tarifas e de outros preços públicos, à de regulação dos serviços a serem prestados; e 

II – prever procedimentos que garantam a transparência da gestão econômica e financeira de cada serviço 

em relação a cada um de seus titulares. 
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microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a 

organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. 

A formação de Região Metropolitana é um processo complexo, que demanda 

movimento consensual das partes interessadas. De um lado não há meios de exigir do 

Legislativo Estadual a edição de lei para consolidar a associação, e de outro, não é 

possível obrigar o Executivo dos Municípios limítrofes a formarem a associação 

(PEDREIRA, 2006). 

Porto Neto
4
 acredita que existem diferenças substanciais entre a instituição de regiões 

metropolitanas e os consórcios públicos. Para ele, no caso de região metropolitana, o 

Estado interfere unilateralmente no modelo de organização dos serviços de interesse 

comum dos Municípios. Estes, nesse quadro, não possuem liberdade para definir a 

organização, planejamento e execução dos serviços (PORTO NETO, apud, PEDREIRA, 

2006). Além disso, é conferido ao estado a competência de instituir região 

metropolitana, aglomeração urbana ou microrregião, porém, a lei não assegura a 

participação do estado na gestão das funções públicas de interesse comum (LOSADA, 

2010). Diferente do que acontece no caso dos consórcios públicos, nos quais existe 

colaboração entre todos os partícipes no planejamento e gestão do consórcio. 

Como a instituição de um consórcio público não exclui a existência de regiões 

metropolitanas, ou seja, são instrumentos que podem coexistir, o primeiro pode ser uma 

alternativa importante para a gestão metropolitana, pois, constitui um instrumento de 

gestão intergovernamental que possibilita uma maior articulação das iniciativas e 

políticas públicas entre as diferentes esferas do governo. 

Desse modo, de acordo com LOSADA (2010) os consórcios públicos são mais eficazes 

para uma atuação realmente integrada dos entes federados, desde que os contratos 

celebrados no âmbito da cooperação federativa possuam proteção jurídica adequada.  

Em suma, os consórcios são ferramentas importantes para otimização de recursos 

financeiros e recursos humanos, além de possibilitar troca de experiências na busca de 

                                                           
4
 PORTO NETO, Beneticto. Parecer sobre o Projeto de Lei n° 3884/2004, elaborado a pedido do Governo 

Federal, por intermédio do Ministério das Cidades, versando sobre a proposta legislativa de criação de 

consórcios públicos. (PEDREIRA, 2006, p. 125). 
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soluções para enfrentamento de problemas comuns. O arranjo institucional dado aos 

consórcios públicos é uma novidade no arcabouço legal brasileiro. Mesmo com algumas 

limitações e insuficientes para dar contra de todos os problemas de coordenação e 

cooperação interfederativa no contexto das desigualdades regionais brasileiras, se 

constitui um instrumento importante e necessário na busca da cooperação 

interfederativa. 

O próximo capítulo será dedicado ao estudo de caso do Consórcio Regional de 

Promoção da Cidadania: Mulheres das Gerais, instituído na Região Metropolitana de 

Belo Horizonte. 
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3 - O CONSORCIO REGIONAL DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA: 

MULHERES DAS GERAIS 

 

O Consórcio Regional de Promoção da Cidadania: Mulheres das Gerais, criado após a 

Lei 11.107/05, foi instituído em Belo Horizonte e alguns municípios da região 

metropolitana com a perspectiva de enfrentar a violência contra as mulheres. Tal 

consórcio será apresentado neste trabalho com a intenção de retornarmos a questão 

inicial e verificarmos se ele viabiliza de alguma forma a cooperação federativa. 

Antes de analisar o consórcio, na primeira seção deste capítulo é apresentado o grave 

problema da violência contra as mulheres no Brasil e que carece de intervenção do 

Estado para enfrentá-lo, apresentando também as ações desenvolvidas pelo governo 

federal.  

Na segunda seção será feito um estudo do Consórcio Mulheres das Gerais à luz dos 

dispositivos definidos na lei. Contextualizamos sua criação, apresentamos sua 

finalidade, suas características, os programas desenvolvidos atualmente, alguns 

resultados obtidos e as principais dificuldades enfrentadas em sua gestão. Para 

complementarmos o trabalho e obter mais informações sobre as peculiaridades do 

Consórcio foram realizadas duas entrevistas: a primeira com a atual Superintendente do 

Consórcio e a segunda com a atual Coordenadora do Centro de Referência da Mulher do 

município de Nova Lima. 

 

3. 1 - O enfrentamento da violência contra as mulheres no Brasil. 

 

A violência contra as mulheres é um drama complexo e muito mais frequente no Brasil 

do que se imagina. O fenômeno da violência doméstica e sexual praticado contra 

mulheres constitui uma das principais formas de violação dos seus direitos humanos, 

atingindo-as em seus direitos à vida, à saúde e à integridade física (SPM, 2007). Mesmo 

sendo um fenômeno reconhecidamente presente no nosso cotidiano, não existem 

estatísticas sistemáticas e oficiais com relação ao assunto. Um estudo realizado pelo 

Instituto Perseu Abramo em 2010, apontou que aproximadamente 24% das mulheres já 

foram vítimas de algum tipo de violência doméstica. Quando estimuladas por meio da 
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citação de diferentes formas de agressão, esse percentual sobe para 43%. Um terço 

afirma, ainda, já ter sofrido algum tipo de violência física, seja ameaça com armas de 

fogo, agressões ou estupro conjugal (SPM, 2011). 

Pesquisa do Instituto Avon/IPSOS realizada em 2011 em 70 municípios de 5 regiões do 

Brasil, com homens e mulheres com 16 anos ou mais, aponta que 6 em cada 10 

entrevistados(as) conhecem alguma mulher vítima de violência doméstica, 6% 

relacionam violência a agressões verbais, humilhação, falta de respeito, ciúmes e 

ameaças, e 27% das mulheres declaram ter sofrido agressão grave (SPM, 2011). 

Homens e mulheres são atingidos pela violência de maneira diferenciada. Enquanto os 

homens tendem a ser vítimas de uma violência predominantemente praticada no espaço 

público, as mulheres sofrem cotidianamente com um fenômeno que se manifesta dentro 

de seus próprios lares, na grande parte das vezes praticado por seus (ex) companheiros. 

De acordo com documento da Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM), a 

violência contra a mulher em todas as suas formas (psicológica, física, moral, 

patrimonial, sexual, tráfico de mulheres) é um fenômeno que atinge mulheres de 

diferentes classes sociais, origens, regiões, estados civis, escolaridade ou raças. Faz-se 

necessário, portanto, que o Estado brasileiro adote políticas públicas acessíveis a todas 

as mulheres, que englobem as diferentes modalidades pelas quais ela se expressa (SPM, 

2011).  

As políticas de enfrentamento à violência contra as mulheres no Brasil surgiram na 

década de 1980, dentro de um contexto em que o país passava por um processo de 

redemocratização. As primeiras políticas públicas de enfrentamento à violência foram 

adotadas de forma dispersa e fragmentada pelo país como resposta às pressões dos 

movimentos de mulheres e feministas, sem qualquer diretriz nem articulação nacional. 

O governo federal, na época, não adotou nenhuma iniciativa no sentido de induzir a 

criação dessas políticas, tampouco para estabelecer diretrizes para a sua efetiva 

implementação. Dessa forma, enquanto em alguns municípios e estados foram criadas 

algum tipo de política de enfrentamento à violência contra as mulheres, em outros nada 

foi feito. (COELHO, 2015). 
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No nível nacional, embora houvesse desde 1985 o Conselho Nacional dos Direitos da 

Mulher (CNDM), somente em 2003, com a criação da Secretaria de Políticas para as 

Mulheres (SPM), é que o governo federal começou a desenvolver políticas nacionais 

voltadas para as mulheres. As diretrizes para estabelecer essas políticas estão expressas 

nos três Planos Nacionais de Políticas para as Mulheres (2004, 2007 e 2013).  

Em 2006 foi promulgada a Lei 11.340/06, conhecida como Lei Maria da Penha, que 

legisla especificamente sobre a violência intrafamiliar contra as mulheres. Esta lei 

estabeleceu responsabilidades exclusivas e compartilhadas entre os entes federados para 

a implementação de ações, programas e serviços de enfrentamento à violência contra as 

mulheres.  

No entanto, foi em 2007, com a criação do Pacto Nacional pelo Enfrentamento à 

Violência contra as Mulheres que foram estabelecidas regras para induzir a 

implementação dessa política pelos governos subnacionais e para fomentar meios de 

fortalecimento de uma rede de enfrentamento às violências contras as mulheres em 

todos os estados e municípios brasileiros (COELHO, 2015).  

O objetivo geral do Pacto é enfrentar todas as formas de violência contra as mulheres, a 

partir de uma visão integral do fenômeno. O conceito de enfrentamento à violência 

contra as mulheres adotada na Política Nacional e, consequentemente no Pacto, remete à 

ação conjunta dos diversos setores envolvidos, compreendendo as dimensões de 

prevenção, assistência, combate e garantia de direitos das mulheres, no sentido de 

propor ações que  

desconstruam as desigualdades e combatam as discriminações de 

gênero e a violência contra as mulheres; interfiram nos padrões 

sexistas/machistas ainda presentes na sociedade brasileira; promovam 

o empoderamento das mulheres;  garantam um atendimento 

qualificado e humanizado às mulheres em situação de violência (SPM, 

2011 p.23). 

 

Seus objetivos específicos são: reduzir os índices de violência contra as mulheres; 

promover uma mudança cultural a partir da disseminação de atitudes igualitárias e 

valores éticos de irrestrito respeito às diversidades de gênero e de valorização da paz e; 

garantir e proteger os direitos das mulheres em situação de violência considerando as 
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questões raciais, étnicas, geracionais, de orientação sexual, de deficiência e de inserção 

social, econômica e regional (SPM, 2011). 

O governo federal detém a função de financiador e normatizador do Pacto, 

estabelecendo suas prioridades e coordenando as relações entre os níveis de governo e 

os diversos setores envolvidos, possui também a função de garantir a adesão das 

unidades da federação ao Pacto. Aos estados cabe a função de executar políticas (isso 

para os casos que envolvam as áreas de Justiça e Segurança Pública), bem como 

coordenar e monitorar sua execução nos municípios (COELHO, 2015). O Pacto não 

exclui a possibilidade de que outros programas e serviços sejam mantidos pelos 

governos estaduais e municipais, se eles assim desejarem. Coelho realizou em 2015 um 

estudo sobre o Pacto Nacional pelo Enfrentamento a Violência contra a Mulher e uma 

de suas conclusões foi que, frente à ausência de normatização constitucional e 

respeitando os princípios federativos de autonomia política e de competência dos 

governos subnacionais, a adesão ao Pacto é totalmente voluntária e cabe ao governo 

federal criar mecanismos que induzam os estados e Distrito Federal a aderirem a ele 

(COELHO, 2015). 

A proposta desenhada foi de que os estados promovessem ações articuladas com os 

municípios e também criassem mecanismos que favorecessem a cooperação 

interfederativa. 

 

3.2- A experiência do Consórcio Regional de Promoção da Cidadania: Mulheres 

das Gerais 

3.2.1 - Origem e características 

 

Diante dos problemas gerados pelo adensamento populacional das áreas metropolitanas 

e seus reflexos sociais tanto no Brasil quanto no Canadá, iniciou-se em 2006 o projeto 

cooperativo internacional entre Brasil e Canadá: “Novos Consórcios Públicos para a 

Governança Metropolitana” (NPC). O projeto buscava melhorar a qualidade de vida da 

população destas regiões promovendo ações voltadas para resoluções de situações de 

vulnerabilidade através da troca de saberes e experiências. Sua implementação foi 

incentivada após aprovação da Lei 11.107/05 (REIS, 2013). 
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O governo brasileiro, por meio do Ministério das Cidades, e o governo canadense, por 

meio da Universidade de British Columbia, estabeleceram um acordo de trabalho para 

realização deste projeto. Financiado pela Agência Canadense de Desenvolvimento 

Internacional (CIDA), o NPC oferecia apoio técnico e de capacitação institucional para 

fomentar a constituição de consórcios públicos, estimulando os entes consorciados a 

compartilhar responsabilidades, recursos e conhecimentos para o enfrentamento de 

problemas urbanos locais a nível regional (CONSÓRCIO MULHERES DAS GERAIS, 

2008). 

Inicialmente cinco regiões metropolitanas brasileiras foram convidadas a tornarem-se 

parceiras do Projeto NPC - Belo Horizonte, Fortaleza, Recife, Santarém e Santo André - 

juntamente com o Ministério das Cidades e a Universidade de São Paulo. 

Posteriormente a Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e a Universidade 

Federal do ABC também se integraram ao projeto. 

Os parceiros canadenses foram o Distrito Regional da Grande Vancouver, o 

Departamento de Planejamento da Cidade de Vancouver, o Conselho da Bacia do Rio 

Fraser e o Instituto de Resolução de Disputas da Universidade de Victoria, além da 

Aliança Jovem pelo Meio Ambiente. 

O projeto possuía como premissa básica a governança metropolitana colaborativa como 

forma de apoio à inclusão social e contou com a colaboração do Observatório das 

Metrópoles, cujos pesquisadores, de diversas universidades brasileiras, dedicam-se ao 

estudo de temas que envolvem áreas urbanas. Inicialmente foram realizadas diversas 

atividades de capacitação institucional envolvendo a participação de acadêmicos e 

gestores governamentais (REIS, 2013). 

No primeiro ano do projeto e como forma de garantir a adesão de importantes atores 

locais foi formalizado, em cada cidade parceira, o Grupo Gestor Local (GGL), que tinha 

como objetivo coordenar a criação e o desenvolvimento dos consórcios e eleger a área 

temática de atuação. A partir do segundo ano, já estava definido o foco central de cada 

região metropolitana parceira.  

A Região Metropolitana de Belo Horizonte é composta atualmente por 34 municípios, 

inicialmente apenas 04 municípios que compõem a região foram convidados a se 
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integrarem ao projeto: Belo Horizonte, Contagem, Betim e Sabará. Esses elegeram 

como tema central do consórcio público questões relativas à equidade de gênero e ao 

enfrentamento à violência contra as mulheres. Das cidades brasileiras parceiras do 

projeto, a região de Belo Horizonte foi a única que formalizou um consórcio público em 

conformidade com a nova legislação. 

Essa parceria resultou no Consórcio Regional de Promoção da Cidadania: Mulheres das 

Gerais, que tem como objetivo de interesse comum a prevenção e enfrentamento de 

todas as formas de violência contra as mulheres, entendidas como uma das formas de 

violação dos direitos humanos. 

De acordo com o documento oficial do Consórcio: 

Anterior à iniciativa de criação do Consórcio Regional, os municípios 

de Belo Horizonte, Betim, Contagem e Sabará, já desenvolviam, de 

forma isolada, ações destinadas ao enfrentamento da violência contra 

a mulher, o que gerava resultados de limitada abrangência e recursos 

aplicados de formas descontínuas. Com intuito de aprimorar as 

políticas, ações e programas municipais voltados para o atendimento 

às mulheres, estes municípios optaram por constituir o Consórcio 

Regional a partir da temática de enfrentamento da violência contra a 

mulher. A abordagem consorciada exigiu uma distinção entre 

programa e ações que deveriam ser desenvolvidas no âmbito regional 

considerando as suas especificidades, e outras no âmbito municipal, 

com o intuito de preservar a autonomia dos entes federativos. Desta 

forma, as ações foram categorizadas em ações consorciadas—ações 

executadas e gerenciadas exclusivamente pelo consórcio—e ações 

compartilhadas—ações executadas tanto pelo consórcio quanto pelos 

municípios. (CONSÓRCIO REGIONAL DE PROMOÇÃO DA 

CIDANDAIA: MULHERES DAS GERAIS, 2008. p. 6).  

 

A formalização do Consórcio Mulheres das Gerais foi a consolidação da necessidade 

histórica de políticas públicas em áreas metropolitanas mais efetivas no processo de 

enfrentamento a todas as formas de violência contra as mulheres. 

Segundo a atual Superintendente, o município de Belo Horizonte teve um papel 

importante na escolha da área de atuação do consórcio, bem como impulsionou a 

criação do Consórcio através da Secretaria de Planejamento. Entre os municípios 

partícipes, Belo Horizonte era o que possuía maior trajetória de políticas públicas para 

as mulheres. A política de abrigamento com equipamento público próprio (Casa Abrigo 

Sempre Viva) e de atendimento às mulheres em situação de violência existia desde 1996 
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no município e já assistia mulheres de municípios vizinhos. Apenas o município de 

Betim repassava a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) por mês para a Prefeitura de Belo 

Horizonte para que a Casa Abrigo recebesse mulheres de seu município. Pensou-se 

então na criação do Consórcio para que os municípios consorciados além da 

obrigatoriedade de repasse de recursos financeiros para o consórcio tivessem 

responsabilidades no planejamento, implementação e execução de políticas públicas 

desenvolvidas para o enfrentamento da violência contra a mulher. Esse fator foi 

fundamental para a decisão de transferir a Casa Abrigo Sempre Viva para o Consórcio 

Mulheres das Gerais.  

Outro fato que também contribuiu para a formalização do consórcio foi a adesão dos 

municípios consorciados ao Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência Contra as 

Mulheres, proposto pela Secretaria de Políticas para as Mulheres do Governo Federal, 

que norteia o Plano de Trabalho do Consórcio proposto. (CONSÓRCIO MULHERES 

DAS GERAIS, 2008) 

O Protocolo de Intenções foi assinado pelos municípios participes em outubro de 2007. 

Nos meses seguintes os Legislativos dos municípios ratificaram o protocolo como lei 

municipal e estabeleceram oficialmente o Consórcio Regional de Promoção da 

Cidadania Mulheres das Gerais como um consórcio de direito público, regido pelas 

normas de direito financeiro aplicado às entidades públicas, e formalizado como uma 

autarquia interfederativa que integra a administração indireta dos municípios 

consorciados. 

De acordo com o Protocolo de Intenções firmado entre os entes, o consórcio foi 

concebido como instrumento viabilizador de ações cooperadas e coordenadas entre os 

entes federativos, para ampliar o alcance, aumentar a efetividade da aplicação de 

recursos públicos, alavancando assim o impacto das políticas públicas de 

responsabilidade partilhada entre os entes consorciados. 

Segundo sua Superintendente o Consórcio atua de forma compartilhada com os 

municípios partícipes com vistas a desenvolver suas ações respeitando os princípios da 

Nova Administração Pública de eficiência, eficácia, efetividade e accountability, bem 

como, respeitando todos os Tratados Internacionais em que o Brasil é signatário como a 

Convenção sobre a Eliminação de Todas as formas de Discriminação Contra a Mulher - 
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CEDAW - 1979, a Convenção Belém do Pará 1994, e as legislações brasileiras que 

coíbem o fenômeno da violência contra a mulher como a Lei 11.340/06 - Lei Maria da 

Penha (CONSÓRCIO MULHERES DAS GERAIS, 2014). 

O Consórcio Mulheres das Gerais tem como finalidade, segundo o Protocolo de 

Intenções: a) Planejar, fomentar e implementar a gestão associada e compartilhamento 

dos seguintes equipamentos públicos: Casa de Passagem e Casa Abrigo; b) Planejar, 

fomentar e implementar ações cooperadas e coordenadas, de caráter emancipatório e 

inclusivo, para a prevenção e enfretamento a todas as formas de violência contra as 

mulheres; c) Planejar, fomentar e implementar ações cooperadas e coordenadas para 

combater todas as formas de discriminação contra as mulheres; d) Promover a 

educação, formação e capacitação na perspectiva de gênero nas diversas esferas 

públicas e privadas; e) Promover a capacitação técnica do pessoal encarregado da 

prestação dos serviços voltados à prevenção e ao combate da violência contra as 

mulheres nos entes consorciados; f) Promover a prestação de serviços à administração 

direta ou indireta dos entes consorciados; g) Adquirir ou administrar bens para o uso 

compartilhado dos entes consorciados. 

O Estatuto do Consórcio define como presidente um dos chefes do Executivo dos 

municípios partícipes, que deve ser eleito em Assembleia Geral, e estabelece outros 

órgãos que compõem a estrutura organizacional do consórcio:  

1. Assembleia Geral: instância máxima do consórcio, composta pelos participantes dos 

demais órgãos que compõem a estrutura organizacional;  

2. Diretoria Executiva: composta por um membro de cada ente consorciado indicado 

pelos chefes do Executivo e pelo Superintendente do Consórcio;  

3. Conselho Fiscal: composto por cinco conselheiros eleitos pela Assembleia Geral, 

entre eles representantes do Legislativo e do Executivo;  

4. Conselho de Gestão: composto por um representante de cada ente consorciado, um 

representante da sociedade civil de cada Conselho Municipal da Mulher de cada 

município consorciado, assegurada a representação da Superintendência do Consórcio 

resguardada a suplência em todos os casos. 
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5. Superintendência: nomeado pelo presidente do Consórcio para exercer atividade 

executiva; 

Compete ao Conselho de Gestão: I – opinar sobre as propostas a serem submetidas à 

Assembleia Geral para as quais sejam solicitados; II – opinar sobre os mecanismos de 

acompanhamento, fiscalização e avaliação dos serviços, inclusive os de atendimento à 

prevenção da violência contra a mulher, e procedimentos para recepção, apuração e 

solução de queixas e reclamações dos cidadãos referentes ao Consórcio; III – opinar 

sobre os indicadores de qualidade dos serviços bem como sua prestação; IV – opinar 

sobre metas de expansão dos serviços, objeto do Consórcio, inclusive em outros 

municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte; V – elaborar propostas a serem 

encaminhadas à Diretoria Executiva inclusive as relacionadas a elaboração da LOA e do 

PPAG. Portanto os assuntos referentes a gestão do Consórcio passam pela opinião desse 

órgão, que por possuir representantes de todos os municípios consorciados caracteriza a 

gestão compartilhada do Consórcio. 

Na I Assembleia Geral do Consórcio, que ocorreu em junho de 2008, foi aprovado o 

nome da prefeita Marília Campos, prefeita de Contagem, como presidente do consórcio 

para o biênio 2008/2010. Nesta mesma ocasião a Minuta do Estatuto do Consórcio foi 

entregue aos representantes de cada ente consorciado para ser discutida pelos conselhos 

e câmaras municipais. O texto final do Estatuto do Consórcio foi aprovado na II 

Assembleia Geral que aconteceu em setembro de 2008. Posteriormente, outros 

documentos foram formalizados como o cadastro de pessoa jurídica junto à Receita 

Federal. Em 2009, foi instituído o primeiro Contrato de Rateio, ficando definido que 

cada um dos entes consorciados contribuiria de forma proporcional com a dimensão 

populacional de cada município e sua representatividade sobre a população total dos 

quatro municípios. A proporção da contribuição ficou definida conforme tabela abaixo:  

 

 

 

 



40 

 

Tabela 01: População dos municípios envolvidos no Consórcio (Censo 2000, em 

números absolutos) e percentual de contribuição de cada Município. 

Município 

Total da 

População 

Percentual de 

contribuição Contribuição em R$ 

Belo Horizonte 2.238.526 69%  R$         572.463,74  

Contagem 538.206 17%  R$         141.041,79  

Betim 306.675 10%  R$           82.965,76  

Sabará 115.352 4%  R$           33.186,30  

TOTAL 3.198.759 100%  R$         829.657,59  
Fonte: IBGE (Censo 2000) e Ata da II Assembleia Geral do Consócio Mulheres das Gerais 

 

O primeiro planejamento de cunho estratégico do Consórcio Mulheres das Gerais foi 

aprovado na III Assembleia Geral, realizada em Betim, em novembro de 2009. Esse 

planejamento apontou quatro eixos estratégicos a serem desenvolvidas pelo consórcio:  

1- Participação Popular e Controle Social: com o objetivo de envolver a sociedade civil 

no monitoramento e controle das ações de prevenção e promoção das Políticas Públicas 

de gênero desenvolvidas pelo Consórcio e garantir uma maior interatividade entre as 

ações do Consórcio e a sociedade como um todo.  

2 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania: com o objetivo de promover 

ações de caráter educativo direcionadas à formação e capacitação de agentes públicos e 

sociedade na perspectiva de gênero para divulgar e esclarecer à população os temas 

pertinentes ao enfrentamento a todas as formas de violência contra as mulheres; 

assegurar a reparação, proteção e garantia de direitos às mulheres e seus filhos vítimas 

de violência doméstica e intrafamiliar. 

3 - Autonomia social e Econômica: com o objetivo de promover o empoderamento de 

mulheres como cidadãs autônomas e protagonistas da própria vida, buscando fortalecer 

as suas condições de sobrevivência e garantir direitos de cidadania e econômicos. 

4 - Planejamento e Gestão do Consórcio: foco na gestão Administrativa, Financeira, 

Patrimonial e Contábil do Consórcio. 

Em setembro de 2010, na ocasião da IV Assembleia Geral, a prefeita de  Betim Maria 

do Carmo Lara, foi empossada como presidente do consórcio para o biênio de 
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2010/2012. Para o biênio de 2013/2015 foi eleito presidente do Consórcio o prefeito de 

Belo Horizonte, Márcio Araújo de Lacerda. 

 

3.2.2 - Os Programas desenvolvidos 

 

De acordo com o documento oficial do Consórcio, elaborado em 2008, a metodologia 

de consorciamento se inseria em dois eixos de atuação: ações de prevenção e programas 

de atendimento. 

Na perspectiva da prevenção, o Consórcio se propunha a desenvolver ações e programas 

de educação, formação e capacitação na perspectiva de gênero: 

I - Projeto de educação inclusiva e não-sexista: desenvolvimento de campanhas, oficinas 

e programas de formação de docentes da rede pública dos quatro municípios 

consorciados, com vistas a desconstruir estereótipos de gênero e raça e imagens sociais 

discriminatórias, promovendo reflexões sobre relações de gênero e sexualidade. 

II - Projeto Juventude Fazendo Gênero: construção, pelos jovens, de um mapa coletivo 

da violência de gênero em comunidades dos quatro municípios, através de recursos 

audiovisuais e gráficos.  

III - Projeto Promotoras Legais Populares: capacitação de mulheres líderes comunitárias 

para atuar como agentes de cidadania e de direitos humanos, facilitando o acesso à 

justiça de mulheres vítimas de violência e a prevenção e resolução extra-judicial de 

conflitos, em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), através do 

Programa Pólos de Cidadania e do Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher 

(NEPEM). 

IV - Construção de Banco de Dados: Implantação de um projeto piloto de coleta de 

informações sobre violência contra a mulher, em parceria com a Universidade Federal 

de Minas Gerais. 

V - Gestão da Informação: desenvolvimento e coordenação de ações de comunicação e 

informação voltadas para o projeto com vistas a informar, disseminar, fomentar, 
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acompanhar e sistematizar dados, informações, documentos, publicações, eventos, 

projetos e programas desenvolvidos no âmbito do Consórcio. 

Para o programa de atendimento, se propunha a gestão compartilhada dos seguintes 

equipamentos:  

I - Casa Abrigo Sempre Viva: proposta de ampliar o número de vagas (de 10 para 20) 

no primeiro ano de atuação e qualificar o atendimento deste equipamento, que na 

ocasião pertencia ao município de Belo Horizonte e atendia mulheres e seus filhos 

menores de 18 anos que vivem em situação de violência de gênero cronificada, com 

risco de morte, sem alternativas de proteção, por um período médio de 30 a 90 dias. O 

equipamento contaria com equipe multidisciplinar para atendimento psico-social e 

jurídico. 

II - Casa de Passagem: sua implementação estava prevista para o segundo ano de 

funcionamento do Consórcio. Tratava-se de equipamento público, que tinha como 

população alvo mulheres em situação de violência de gênero e seus filhos menores de 

18 anos que necessitavam sair do lar em caso de emergência, por medida de segurança e 

proteção, necessitando de um abrigo temporário (até 15 dias), para que nesse período 

pudessem ser tomadas as providências para o andamento do caso. 

De acordo com a ata da VIII Assembleias Geral, ocorrida em outubro de 2013, após o 

efetivo funcionamento do consórcio, a gestão do mesmo ficou sustentada basicamente 

em três ações: 1- Gestão do Consórcio; 2- Casa Abrigo Sempre Viva - Apoio as ações 

de abrigamento às mulheres em situação de risco. 3- Apoio a Casa de Acolhida 

Emergencial - Ações de acolhimento temporário e emergencial. 

Segundo uma entrevistada, superintendente do Consórcio, a partir do ano de 2014 o 

consórcio passou por algumas mudanças tentando tomar um novo rumo. A questão da 

mulher passou a ser pensada de forma mais ampla e não somente na perspectiva do 

abrigamento. 

Os programas já desenvolvidos foram mantidos com algumas adequações. Atualmente 

os programas vigentes são: 
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1) Programa Casa Sempre Viva
5
: tem por objetivo acolher temporariamente mulheres e 

seus filhos menores de 16 anos que se encontram em situação de violência de gênero 

com risco iminente de morte. 

A Casa Sempre Viva possui atualmente 16 vagas de estadia. Em 2008, A Casa Sempre 

Viva que até então era gerida pelo Município de Belo Horizonte, possuía 10 vagas. 

Somente no ano de 2012 foi que a gestão deste equipamento foi repassada para o 

Consórcio, e após este repasse a Casa passou por reestruturação e já conquistou 6 novas 

vagas para estadia. Mas, segundo a Superintendente do consórcio os casos que 

necessitam que as mulheres fiquem institucionalizadas foram reduzidos com as medidas 

protetivas instituídas com a Lei Maria da Penha.
6
 

Na Casa Sempre Viva é oferecida assistência psicossocial, jurídica e pedagógica às 

mulheres institucionalizadas. Por ter como objetivo primordial a segurança de mulheres 

que correm risco de morte, a Casa Sempre Viva mantém seu endereço em sigilo. 

Segundo informações obtidas no Diário Oficial do Município de Belo Horizonte, edição 

n° 4757 de 06 de março de 2015, em 2014 a Casa Sempre Viva recebeu 37 mulheres na 

acolhida de curto e médio prazo. Acompanhadas de seus filhos, elas ficaram em média 

45 dias institucionalizadas. Outras 22 foram recebidas na acolhida emergencial e 

permaneceram, em uma média, três dias. Após o atendimento, as mulheres foram 

encaminhadas para centros de referência em seus municípios de origem.  

2) Programa Acolhida Emergencial e Curto Prazo: tem por objetivo oferecer às 

mulheres e seus filhos menores de 16 anos em situação de violência de gênero 

alternativas de acolhimento até 72 horas (emergencial) ou até 20 dias (curto prazo) para 

que se encontre novas oportunidades de resolução do seu caso. 

Anteriormente este tipo de acolhimento era feito em pousadas conveniadas com o 

consórcio. A partir de 2014 o acolhimento passou a ser realizada também na Casa 

Sempre Viva. 

                                                           
5
Anteriormente este Programa chamava-se Casa Abrigo Sempre Viva, no entanto a palavra “abrigo” foi 

retirada, segundo a superintendente, com a intenção de transformar o instrumento com status mais de casa 

e menos de abrigo.  

6
 A Superintendente do Consórcio não apresentou dados que confirmem a afirmação da redução dos casos 

de institucionalização devido as medidas protetivas instituídas com a Lei Maria da Penha. 
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3) Programa Formação e Supervisão Pedagógica: tem por objetivo oferecer às equipes 

técnicas dos municípios partícipes do Consórcio e da Casa Sempre Viva oportunidades 

de formação com vistas a uma melhor qualidade no desenvolvimento do seu trabalho. 

Bem como supervisão sistemática para os Centros de Referência e para a Casa Sempre 

Viva.  

4) Programa Apoio aos Centros de Referência da Mulher
7
: tem por objetivo dar suporte 

aos Centros de Referência no que tange a perspectiva de oferecimento de alimentação, 

passagens e materiais de higiene pessoal às usuárias do serviço. 

De acordo com uma entrevistada além da reestruturação dos Programas, em abril de 

2015, após interlocução com o Observatório dos Consórcios Públicos e do 

Federalismo
8
, foram criadas no Consórcio Mulheres das Gerais, câmaras temáticas, com 

o intuito de fomentar o planejamento regionalizado.  

Foram criadas quatro câmaras temáticas: 1- Serviços especializados; 2- Organismo da 

política para as mulheres; 3 - Educação, gênero, diversidade e violência e 4 - Saúde, 

gênero, diversidade e violência. As câmaras temáticas são compostas pelos 

representantes dos Centros de Referência da Mulher e no caso dos municípios que não 

possuem Centro de Referência, participa o representante do Centro Especializado de 

Assistência Social - CREAS
9
. Dos membros da câmara é eleito um coordenador. Os 

membros se reúnem para planejar, de forma coletiva, ações que contribuam para alterar 

a realidade da mulher na região, buscando assim passar de um mero prestador de 

serviço para um agente de mudança. 

                                                           
7
 Os Centros de Referência de Atendimento às Mulheres prestam acolhida, acompanhamento psicossocial 

e orientação jurídica às mulheres em situação de violência (violência doméstica e familiar contra a mulher 

- sexual, patrimonial, moral, física, psicológica; tráfico de mulheres, assédio sexual; assédio moral; etc). 

(SPM, 2012) 

8
O Observatório dos Consórcios Públicos e do Federalismo é  um projeto da Frente Nacional de Prefeitos 

(FNP), do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e da Caixa Econômica Federal. 

Consolida-se como um centro multiinstitucional de apoio aos consórcios públicos e ao aperfeiçoamento 

do federalismo brasileiro. Sua sede está situada em São Paulo. 

9
 Unidade pública estatal, de abrangência municipal ou regional, referência para a oferta de trabalho 

social a famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social, por violação de direitos, que 

demandam intervenções especializadas no âmbito do Sistema Único de Assistência Social 

(SECRETARIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 2011). 
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3.2.3 – A expansão do Consórcio em 2014 

 

A legislação dada ao Consórcio Público permite que municípios que não são limítrofes 

se consorciem. Observando essa possibilidade o Estatuto do Consórcio Mulheres das 

Gerais prevê que podem aderir ao Protocolo de Intenções, após prévia aprovação 

da Assembleia Geral do Consórcio, o Estado de Minas Gerais, qualquer município da 

Região Metropolitana, ou municípios situados numa distância de até 120 km da Capital 

Mineira, mediante aprovação de seu Poder Legislativo. 

Com a expectativa de conseguir novas adesões e potencializar o trabalho do Consórcio, 

já vinham sendo feitas visitas em vários municípios da região de Belo Horizonte para 

divulgar as atividades do consórcio. Impulsionados pelo novo contorno dado ao 

Consórcio, em 2014, os municípios de Nova Lima, Itabira, Lagoa Santa e Ribeirão das 

Neves aderiram ao Consórcio. Os chefes do executivo destes municípios assinaram sua 

adesão ao Protocolo de Intenções na IX Assembleia Geral do Consórcio que ocorreu no 

dia 22 de agosto de 2014. Em seguida cada município ratificou este instrumento em 

suas respectivas Câmaras Legislativas. Neste sentido, a partir de 2014, dobrou-se o 

número de municípios consorciados. 
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Figura 02: Área de abrangência do consórcio de 2008 até 2014. 

 

Fonte: Extraído do documento apresentado no V Diálogo Regional “Inovação social, ação pública e 

coesão social: objetivos e estratégias” OCO/URBAL III 

Figura 03: Área de abrangência do consórcio após novas adesões 

 

Fonte: Elaborado a partir do documento apresentado no V Diálogo Regional “Inovação social, ação 

pública e coesão social: objetivos e estratégias” OCO/URBAL III 
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Após as novas adesões o rateio ficou definido de acordo com a população do Censo de 

2010, conforme tabela abaixo. 

Tabela 02: População dos municípios envolvidos no Consórcio (Censo 2010, em 

números absolutos) e percentual de contribuição de cada Município, após novas 

adesões. 

Município 

Total da 

População 

Percentual de 

contribuição Contribuição em R$ 

Belo Horizonte 2.375.151 45,05%  R$         459.960,00  

Contagem 603.442 16,21%  R$         165.585,60  

Betim 378.089 11,27%  R$         114.990,00  

Ribeirão das Neves 296.317 6,85%  R$           69.913,92  

Sabará 126.269 6,31%  R$           64.394,40  

Itabira 109.551 5,40%  R$           55.195,20  

Nova Lima 80.998 4,50%  R$           45.996,00  

Lagoa Santa 52.520 4,41%  R$           45.076,08  

TOTAL 4.022.337 100%  R$      1.021.111,20  
Fonte: Resolução n° 01 do Consórcio Mulheres das Gerais de 22 de agosto de 2014. 

Atualmente não é de interesse da gestão do Consórcio convidar o Estado de Minas 

Gerais para adesão, pois segundo a Superintendente é preciso pensar esta questão com 

cautela, pois, não se sabe ao certo qual o impacto de ter um ente tão grande consorciado. 

Formas de proximidade com o Estado estão sendo pensadas, uma delas seria a 

possibilidade de se firmar um contrato de programa, mais a ideia ainda não foi 

desenvolvida. 

Dos novos municípios que aderiram ao Consórcio, Nova Lima já havia mostrado certo 

interesse em consorciar-se desde 2009 (informação extraída da ata da III Assembleia 

Geral do Consórcio), no entanto somente em 2014 a adesão foi realizada. Para entender 

melhor os motivos que levaram o Município a tomar a decisão de aderir ao consórcio 

foi feita uma entrevista com a coordenadora do Centro de Referência da Mulher do 

município de Nova Lima. 

Segundo a entrevistada, desde 2007, quando as políticas de gênero começaram a tomar 

maiores proporções no Brasil, o município de Nova Lima também começou a caminhar 

no sentido de desenvolver políticas públicas para as mulheres. Em 2007 os programas e 

ações referentes ao combate à violência contra a mulher eram realizados pela Secretaria 



48 

 

de Ação Social; em 2011 foi criada a Coordenadoria de Políticas para as Mulheres, e em 

seguida o Centro de Referência da Mulher vinculada à Coordenadoria.  

De acordo com o ofício n° 22/2012 da Coordenadoria de Políticas Públicas para as 

Mulheres, o Centro de Referência da Mulher de Nova Lima, no período de julho de 

2011 a dezembro de 2011, realizou 357 atendimentos. No período de janeiro de 2012 a 

abril de 2012 foram realizados 326 atendimentos. Destes atendimentos destacam-se: 

acolhimentos, registros dos relatos ou denúncias das violências sofridas, orientações 

realizadas sobre os direitos da mulher, encaminhamentos aos serviços da rede de 

atendimento a mulher, bem como a disponibilização do atendimento psicológico, social 

e jurídico (CMPM, 2012). 

Segundo a coordenadora, embora existissem no município programas que buscavam o 

enfrentamento da violência contra a mulher, estes ainda necessitam de melhorias. A 

falta de equipamentos que assegurem o serviço de acolhimento das mulheres em 

situação de violência foi o que contribuiu para despertar o interesse do município em 

aderir ao Consórcio Mulheres das Gerais, considerando que manter um equipamento de 

acolhimento no município é inviável, pois além de possuir um custo muito elevado, a 

demanda deste serviço não é tão grande. Como exemplo ela citou que desde a entrada 

do município no Consórcio que foi em agosto de 2014 até junho de 2015 nenhuma 

mulher do município precisou ser institucionalizada. No entanto quando deparada com 

uma situação que necessita de acolhimeno é importante que se tenha as alternativas para 

solucionar o caso. 

Embora o município já demonstrasse interesse em aderir ao Consórcio desde 2009, a 

adesão somente em 2014 foi justificada pelo fato de que o foco principal do Consórcio 

era o equipamento de acolhimento, o que não era suficiente para que o município 

aderisse ao Consórcio, pois acreditava-se que um Consórcio Público poderia ter um 

potencial maior do que apenas uma prestação de serviço. 

Após a reestruturação do Consórcio a Coordenadoria juntamente com o Centro de 

Referência e o Poder Executivo do município de Nova Lima passaram a perceber o 

Consórcio como um instrumento que pode de fato contribuir para o enfrentamento da 

violência contra a mulher e através da cooperação entre os municípios participantes 

alterar a realidade regional.   
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A mesma entrevistada percebe as Câmaras Temáticas como um espaço onde os 

municípios possam de fato contribuir para pensar em soluções regionais para o 

problema através das interações estabelecidas. A mesma acredita que os desafios são 

muito grandes tendo em vista os recursos disponíveis, mas considera também que ações 

que visem a busca de soluções estão sendo realizadas e que é importante o apoio de toda 

a sociedade. 

 

3.2.4 - Principais desafios da gestão do Consórcio e perspectivas 

 

Na entrevista com a Superintendente do Consórcio Mulheres das Gerais, a mesma 

relatou que participou do processo de criação do Consórcio, quando fazia parte do 

quadro de funcionários da Prefeitura de Belo Horizonte na secretaria de Planejamento. 

Questionada sobre a trajetória das políticas de enfrentamento à violência contra as 

mulheres em Belo Horizonte e região metropolitana e sobre o processo de 

implementação do Consórcio, ela salientou que as políticas públicas para mulheres, não 

só em Belo Horizonte e região metropolitana, mas em todo Brasil são tímidas, isso 

muitas vezes devido ao contexto do federalismo brasileiro onde as políticas públicas são 

de responsabilidade dos municípios e além de esbarrarem nas dificuldades de recursos 

muitas vezes não são encaradas como prioridade pelos governantes.  

Ainda segundo ela, a implementação do Consórcio foi um grande desafio, pois, além de 

eleger uma área não explorada para consorciamento, a adequação à legislação 

demandou grande esforço para conseguir ultrapassar as barreiras da novidade. O grande 

desafio enfrentado nos primeiros anos do Consórcio foi a efetivação e estruturação do 

novo arranjo após a regulamentação da lei 11.107/05. De fato, conforme registro em 

atas das Assembleias os primeiros anos do consórcio foram dedicados a sua 

estruturação, conforme pode ser visto no quadro a seguir. 
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Quadro 01: Assuntos tratados nas Assembleias do Consórcio Mulheres das Gerais 

Assembleia 

Geral 

Mês/Ano Principais Assuntos 

I jun/08 - Eleição da primeira Presidenta do Consórcio: Marília 

Campos 

- Entrega da Minuta do Estatuto do Consórcio 

II ago/08 - Aprovação do Estatuto do Consórcio 

- Aprovação do Orçamento para 2009 

III nov/09 - Referendado o nome da Sra. Márcia de Cassia como 

superintendente do Consórcio. 

- Apresentação do primeiro Planejamento estratégico do 

Consórcio. 

IV set/10 - Eleição da segunda Presidenta do Consórcio: Maria do 

Carmo Lara. 

- Composição dos Conselhos Fiscal e Consultivo. 

- Aprovação do Orçamento para 2010. 

V dez/11 - Inauguração da Sede do Consórcio 

- Composição da Diretoria Executiva 

- Composição do Conselho Fiscal e Consultivo 

VI mar/12 - Apresentação da pauta Orçamentária de 2012 

- Transferência da Gestão da Casa Sempre Viva para o 

Consórcio 

VII dez/12 - Balanço das atividades desenvolvidas em 2012 e 

perspectivas para 2013 

VIII out/13 - Aprovação do Projeto de Ampliação e Fortalecimento da 

Casa Sempre Viva. 

- Solicitação de definição da nova Diretoria Executiva, 

Conselho Fiscal, Conselho Consultivo e Conselho de Gestão. 

IX ago/14 - Troca da Superintendente do Consórcio. Assumiu a Sra. 

Ermelinda Ireno. 

- Mudança de Sede do Consórcio. 

- Os municípios de Nova Lima, Lagoa Santa, Itabira e 

Ribeirão das Neves aderem ao consórcio 
Fonte: Elaboração própria a partir das Atas das Assembleias. 

As Assembleias são espaços deliberativos, portanto é de grande importância a 

participação dos Prefeitos para a tomada de decisão e definição dos rumos do 

Consórcio. Das 9 Assembleias já realizadas em 4 delas nenhum Prefeito dos municípios 

consorciados compareceu, nem mesmo o presidente, apenas enviaram representantes. O 

que segundo a Superintendente também é um dificultador na gestão do Consórcio. 
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Quadro 02: Participação dos Prefeitos nas Assembleias. 

Ano que ocorreu a Assembleia 

Geral 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Assembleia Geral I II III IV V VI VII VIII IX 

Quantidade de Prefeitos que 

participaram 0 0 0 2 2 1 1 0 5 

Participação do Presidente Não Não Não Sim Sim Sim Sim Não Sim 

Número de Municípios 

Consorciados 4 4 4 4 4 4 4 4 8 
Fonte: Elaboração própria a partir das Atas das Assembleias. 

Outra questão abordada pela Superintendente está ligada à questão financeira do 

Consórcio. Ela lembrou que no primeiro contrato de rateio o Consórcio teve a receita de 

R$ 829.657,59, o que considera um valor muito baixo quando se pensa na dimensão do 

problema e nas ações que são necessárias para combatê-lo.  

No entanto um dos pontos positivos da legislação dos consórcios públicos é a 

possibilidade de o consórcio buscar recursos de outras formas além do contrato de 

rateio. Atualmente estão sendo estudadas algumas possibilidades de aumentar a receita 

do Consórcio, uma delas e a de vender vagas da "Casa Sempre Viva" para municípios 

não consorciados; outra possibilidade estudada é a de prestar serviços como cursos de 

capacitação para funcionários de Centros de Referências da Mulher de municípios não 

consorciados. 

Na visão da atual gestão do consórcio existe uma urgência na criação de um banco de 

dados onde possam ser extraídas informações sobre a violência contra a mulher. Este 

também é um desafio que deve ser pensado e que serão realizadas ações quanto a isso. 

Em resumo o fenômeno da violência doméstica e sexual praticado contra mulheres 

constitui uma das principais formas de violação dos seus direitos humanos, atingindo-as 

em seus direitos à vida, à saúde e à integridade física. Os municípios de Belo Horizonte, 

Betim, Contagem e Sabará impulsionados pelo projeto cooperativo internacional entre 

Brasil e Canadá: “Novos Consórcios Públicos para a Governança Metropolitana”, 

perceberam a violência contra a mulher como um problema que necessitava de ações 

cooperadas para seu enfrentamento. Criou-se então o Consórcio Regional de Promoção 

da Cidadania: Mulheres das Gerais com a expectativa de potencializar os resultados das 

políticas já existentes bem como otimizar recursos. É possível notar que o Consórcio 
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Mulheres das Gerais observa os mecanismos previstos na legislação para que sua gestão 

seja realizada de maneira a buscar as melhores alternativas para potencializar os efeitos 

das políticas realizadas. Nesta perspectiva o Consórcio ampliou sua área de 

abrangência, busca alternativas para conseguir mais recursos além de criar espaços que 

promovam o diálogo entre os entes consorciados na busca de soluções regionais para o 

problema enfrentado. É evidente que somente as ações realizadas pelo Consórcio 

Mulheres das Gerais não são suficientes para por fim a este grave problema, no entanto 

esse Consórcio é um instrumento importante na busca do combate à violência contra a 

mulher.  

 

CONCLUSÃO 

 

O objetivo deste trabalho foi verificar se o arranjo institucional dado ao Consórcio 

Público possui mecanismos que favorecem a cooperação interfederativa. Realizou-se 

um estudo do Consórcio Regional de Promoção da Cidadania: Mulheres das Gerais com 

a expectativa de avaliar, de forma exploratória, se o Consórcio Público pode ser de fato, 

um instrumento importante na busca da cooperação interfederativa entre os entes 

consorciados. 

Para entender a importância da criação de mecanismos que contribuam para a 

cooperação entre os entes federados partimos da identificação do modelo federativo 

brasileiro e de como se dão suas relações intergovernamentais. 

A Constituição Federal de 1988 inovou ao considerar os municípios como entes 

federados e concedeu maior grau de autonomia aos estados e municípios; esse processo 

foi acompanhado por forte descentralização de políticas públicas, pelo fortalecimento 

do poder local e por mecanismos pouco coordenados de relação vertical e horizontal 

entre os entes federativos. Para superar as desigualdades locais e regionais observadas 

historicamente no país, muitas políticas públicas que tratam de problemas comuns 

necessitam de ações conjuntas para se tornarem possíveis. Desta forma há uma maior 

necessidade de cooperação entre os entes para garantir ações que tenham como objetivo 

a redução das desigualdades e a superação de exclusões. Para tanto é necessário que 
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novos arranjos institucionais sejam criados como alternativas dando origem a novas 

possibilidades de organização e planejamento. 

A Lei 11.107/05 que dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos, 

constitui um novo instrumento de gestão intergovernamental, que possibilita uma maior 

articulação das iniciativas e políticas públicas entre as diferentes esferas do governo.  

O arranjo institucional dado aos consórcios públicos possui mecanismos importantes 

que favorecem a cooperação federativa. Um importante aspecto a ser destacado é a 

autonomia dada aos consórcios para tratar dos problemas comuns da região, uma vez 

que, estes ao serem reconhecidos como pessoa jurídica assumem o planejamento, 

fiscalização e regulação de serviços públicos por ele prestados. Outro aspecto é que a 

legislação confere uma estabilidade importante para os consórcios, pois, as obrigações 

já constituídas deverão ser honradas ou indenizadas, mesmo que o consórcio seja 

extinto, neste caso os entes responderão solidariamente com as obrigações 

remanescentes. E ainda, os consorciados são partes legítimas para exigir o cumprimento 

das obrigações assumidas por força do contrato de rateio dos custos da entidade.  

A autonomia e a flexibilidade na escolha da finalidade do consórcio bem como a 

possibilidade de municípios que não são limítrofes constituírem consórcios e a adesão 

ou não dos Estados e da União, são fundamentais para adequação de cada necessidade 

regional na solução de seu problema. 

Foi possível perceber ao realizar o estudo que o Consórcio Mulheres das Gerais procura 

aplicar da melhor forma possível o que determina a lei dos Consórcios.  

O Consórcio foi iniciado primeiramente entre municípios da região metropolitana de 

Belo Horizonte, alguns desses municípios já tinham uma relação anterior ao consórcio o 

que facilitou de alguma forma sua criação uma vez que a adesão a consórcios deve ser 

realizada de forma voluntária. 

O Consórcio estudado ao eleger o enfrentamento a violência contra a mulher como área 

de atuação, reconhece aí um problema que necessita de uma intervenção de caráter 

regional para se conseguir otimizar recursos e atingir melhores resultados. A legislação 

permite ao consórcio assumir o planejamento, fiscalização e regulação dos serviços 
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prestados o que é de extrema importância para que possa se pensar quais as melhores 

alternativas para tratar a situação de maneira a atender toda a região.  

A Legislação permite a adesão de outros entes a consórcios já existentes. Em 2014 

observando esta possibilidade quatro municípios aderiram ao Consórcio Mulheres das 

Gerais, o que permitiu maior área de abrangência.  

Pensando em conseguir mais recursos financeiros para desenvolver os programas e 

atividades do Consórcio, possibilidades de prestar algum tipo de serviço estão sendo 

estudadas. Uma delas seria a venda de vagas na Casa Sempre Viva para municípios que 

não participam do Consórcio. Esta também é uma possibilidade dada aos consórcios que 

permitem que esta alternativa seja usada da forma mais adequada às peculiaridades de 

cada consórcio. 

O Conselho de Gestão ao ter um representante de cada município consorciado em sua 

composição demonstra que os municípios participam do processo decisório do 

Consórcio.  

A principal vantagem observada neste Consórcio é que municípios que não possuíam 

equipamento de acolhimento para as mulheres em situação de violência agora podem 

contar com um lugar para encaminhar estas mulheres, e o município de Belo Horizonte 

que possuía o equipamento agora conta com outros municípios para compartilhar custos 

e responsabilidades, o que trouxe melhorias para o equipamento bem como aumentou a 

área de abrangência, ficando claro neste caso a otimização de recursos. 

Outra importante vantagem trazida pelo Consórcio é o apoio que é dado aos Centros de 

Referencia da Mulher dos municípios Consorciados, pois, acredita-se que o 

fortalecimento dos Centros de Referência é o primeiro passo para buscar em conjunto 

alternativas para o enfrentamento da violência contra a mulher. As câmaras temáticas 

criadas em 2015 também são de grande importância na busca de soluções regionais para 

o problema, pois é um espaço onde o diálogo entre os partícipes é fortalecido. 

Uma grande dificuldade da gestão do consórcio é a de reunir em uma Assembleia Geral 

todos os representantes do executivo dos municípios consorciados. Na maioria das 

vezes as Assembleias foram realizadas uma vez no ano e não contaram com a presença 

do presidente do consórcio o que gera morosidade nas decisões. Outra dificuldade 
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observada é a necessidade de criação de indicadores, pois, somente através destes 

indicadores é que será possível mensurar o impacto das ações desenvolvidas pelo 

Consórcio. 

O estudo realizado aponta que o Consórcio ainda passa por estruturações e que muito 

ainda precisa evoluir, no entanto observa-se um grande potencial nesse consórcio no 

que tange a busca do enfrentamento da violência contra a mulher. Considerando que 

esse Consórcio busca observar a legislação pertinente, pode-se dizer que a legislação 

dos consórcios públicos oferece muitas possibilidades para a articulação e cooperação 

entre entes federados, particularmente entre municípios, no sentido de enfrentarem 

conjuntamente desafios e problemas comuns com otimização de recursos e esforços. 

Tornando-se assim uma alternativa importante para uma gestão pública mais eficiente. 
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Apêndice A – Roteiro de Entrevista / Superintendente do Consórcio Mulheres das 

Gerais 

 

1 - Para começarmos a nossa conversa, gostaria de pedir que você me conte um pouco 

sobre sua trajetória profissional. (Profissão, principal área de atuação, se teve atuação 

em movimentos de mulheres). Destacar data que começou a atuar como superintendente 

do Consórcio. 

2 - Como você percebe e avalia a trajetória das políticas de enfrentamento à violência 

contra as mulheres em Belo Horizonte e região metropolitana? 

3 - Como foi o processo de implementação do Consórcio? Quais foram as maiores 

dificuldades enfrentadas? E as facilitações? 

4 - Como foi a trajetória do Consórcio desde que ele surgiu? Houve mudanças 

significativas nestes anos? 

5 - Como tem sido a relação entre o Consórcio e o governo do estado de Minas Gerais? 

6 - Como tem sido a relação entre o Consórcio e os Municípios consorciados. Quais os 

aspectos positivos e negativos desta relação? Por quê? 

7 - Em 2014 houve a adesão de mais quatro municípios ao Consórcio. Como foi o 

processo de adesão desses municípios? Quais principais fatores incentivaram, em sua 

opinião, a adesão destes municípios? 

8 – Com relação aos programas desenvolvidos pelo Consórcio, você acredita que eles 

são suficientes para atender a finalidade do Consórcio? 

9 – Como você percebe a atuação dos Centros de Referência da Mulher dos municípios 

consorciados? 

10 - Em sua opinião, como está o consórcio hoje, quais são seus principais méritos e 

dificuldades? Por quê? 

11 – Existe alguma consideração que você deseja fazer? 
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Apêndice B – Roteiro de Entrevista / Coordenadora do Centro de Referência da Mulher 

do Município de Nova Lima 

 

1 - Para começarmos a nossa conversa, gostaria de pedir que você me conte um pouco 

sobre sua trajetória profissional. (Profissão, principal área de atuação, se teve atuação 

em movimentos de mulheres). Destacar data que começou a atuar como coordenadora 

do Centro de Referência da Mulher / Coordenadoria de Políticas Públicas para as 

Mulheres. 

2 - Como você percebe e avalia a trajetória das políticas de enfrentamento à violência 

contra as mulheres em Nova Lima? 

3- Nova Lima aderiu ao Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra as 

Mulheres? 

4 - De acordo com as atas da Assembleia Geral do Consórcio Mulheres das Gerais, 

desde 2009, o Prefeito de Nova Lima (Carlinhos Rodrigues), já apresentou interesse de 

fazer parte do consórcio? Por que só em 2014 essa vontade foi concretizada.  

5 - Como foi a negociação para adesão ao consórcio? O que foi apresentado para 

estimular a adesão? 

6- Quais os benefícios para Nova Lima, em consorciar-se. 

7 - Existe um quantitativo de quantas mulheres do Município já foram assistidas. 

(Incluindo abrigamento Emergencial, Curto e Longo Prazo). 

8- Existe por parte do Consórcio repasse de alimento, passagens, material de higiene 

pessoal? 

9- Como você percebe as Câmaras Temáticas criadas pelo Consórcio? 

10 - Como é a relação entre os municípios? 

11- Em sua opinião quais são os pontos positivos e negativos do consórcio. 

12- Você possui informações sobre os resultados gerais do consórcio? 


