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RESUMO 
 
O presente estudo recupera o debate acerca da evolução do federalismo cooperativo no 
Brasil, utilizando como objeto de análise os Consórcios Intermunicipais multifinalitários no 
Estado da Bahia. Aliada ao recorte dos Territórios de Identidade,  a prática de consórcios na 
Bahia revela um modelo inovador na constituição de uma administração pública articulada 
entre os municípios e o Governo Estadual para o desenvolvimento territorial do estado. 
Pretende-se, ao longo deste estudo, compreender o papel das articulações 
intergovernamentais e de que maneira vem-se desenvolvendo as ações de fomento ao 
modelo de gestão do território municipal.  

 
Palavras-chave: consórcios públicos intermunicipais; gestão pública; desenvolvimento 
regional. 
 
 

1 INTRODUÇÃO 

Formas de associação e consorciamento entre diferentes entes federativos ou órgãos 

territoriais tem uma história que remonta aos anos 60 e 70 do século passado. Mais 

recentemente, após a proclamação da Constituição Federal de 1988, e um processo de 

descentralização do poder político e administrativo entre os três entes federais, foi criado um 

novo formato legal através da Lei dos Consórcios Públicos em 2005, regulamentada em 

2007.  

O presente trabalho, inserido na linha de pesquisa sobre a formação de articulações 

federativas e suas implicações no Desenvolvimento Regional, recupera o debate acerca da 

evolução do federalismo cooperativo no Brasil, utilizando como exemplo os Consórcios 

Intermunicipais multifinalitários de Desenvolvimento Sustentável, no Estado da Bahia.  

Para isto, retoma à problematização dos nossos estudos sobre Consórcios 

Intermunicipais que aconteceu em 2011, quando acompanhamos a criação, após uma 

catástrofe natural na Serra de Petrópolis, de um consórcio nos moldes da Lei dos 

Consórcios Públicos, que teve como finalidade solucionar os problemas da população dos 

três municípios fluminenses atingidos pelas enchentes daquele ano. 

AT8. FEDERALISMO E RELAÇÕES INTERGOVERNAMENTAIS 
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Identificou-se o total fracasso desta tentativa que levou ao aprofundamento da 

investigação acerca do próprio formato jurídico e das pretensões de coordenação entre 

municípios que o consórcio visava. A segunda parte do presente texto se dedica a uma 

apresentação do contexto político-institucional da formação de consórcios públicos, 

especialmente os intermunicipais. 

Depois, percebendo que no Estado do Rio de Janeiro apenas as experiências com 

consórcios setoriais – de saúde, resíduos sólidos e ambientais em geral – são relativamente 

bem sucedidas, partimos para uma experiência em outro Estado da federação onde a 

criação de consórcios intermunicipais segue o caminho distinto de articulação horizontal e 

vertical entre entes federativos.  

Na Bahia, a delimitação dos Consórcios Públicos Intermunicipais lança mão, com a 

assessoria do Governo Estadual, de recorte territorial peculiar deste estado em Territórios 

de Identidade. A respeito dessa experiência, a análise desse trabalho será mais 

aprofundada. 

Importante destacar que, embora o propósito de grande parte dos Consórcios 

Intermunicipais esteja direcionado ao Desenvolvimento Regional, o objetivo imediato do 

atual trabalho não é apresentar uma avaliação se esses instrumentos estão ou não 

cumprindo com a sua finalidade. Pretende-se analisar como estão articulados e qual o 

cenário em que se encontram. Utilizaremos como base de observação os Consórcios de 

Desenvolvimento Sustentável do Estado da Bahia, por se configurar em uma ideia inovadora 

de construção e gestão articulada, combinado ao recorte regional do estado em Territórios 

de Identidade.  

Finalmente, serão expostas algumas considerações finais que procuram refletir sobre as 

investigações apresentadas. 

 

2 PROBLEMATIZAÇÃO: O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SERRA CARIOCA 

O início das nossas discussões a respeito dos Consórcios Intermunicipais surgiu em 2011, a 

partir da experiência com o Consórcio Serra Carioca, localizado na região serrana do Estado 

do Rio de Janeiro. O propósito para o qual foi criado, bem como a utilização de um 

instrumento de cooperação ainda recente nas discussões acadêmicas, despertou a atenção 

e motivou que se iniciasse um debate mais profundo a respeito.  

Após séries de chuvas, seguidas por inundações e deslizamentos, na Serra de 

Petrópolis/Nova Friburgo, daquele ano, o Governo do Estado reuniu esforços com os 

municípios atingidos, especialmente Petrópolis, Nova Friburgo e Teresópolis, para incentivar 

a criação de um instrumento de cooperação intergovernamental capaz de somar forças para 

a reconstrução das regiões atingidas e para o enfrentamento da situação extrema 
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instaurada.  Assim surgiu oficialmente o Serra Carioca. As suas atividades permaneceram 

por mais alguns meses, mas antes de concluir um ano desde a sua criação, o 

funcionamento do consórcio já havia se encerrado, após o afastamento dos prefeitos de 

Teresópolis e Nova Friburgo, acusados por crimes de improbidade administrativa e uso 

indevido de dinheiro público (O GLOBO, 2012; G1, 2011)  

Ademais, a dificuldade de se encontrar informações relativas às atividades do Serra 

Carioca, à sua montagem e demais esclarecimentos, evidencia a sua frágil e insulada 

gestão pública, e que impossibilita um acompanhamento e avaliação mais precisos desse 

instrumento.  

Essa breve experiência de acompanhamento e estudo do Consórcio Intermunicipal 

Serra Carioca nos possibilitou identificar várias problemáticas relacionadas com a criação e 

funcionamento desses instrumentos. Percebemos que uma das etapas principais para a sua 

construção é a assinatura de cada prefeito ao Protocolo de Intenções, contrato preliminar 

que, ratificado pelos entes da Federação interessados, converte-se em contrato de 

consórcio público (BRASIL, 2007, art. 2º). Após aprovado, o contrato é transformado em lei, 

permitindo a sua entrada em vigor. Assim que, retomando o caso do Consórcio 

Intermunicipal Serra Carioca, para que esse processo fosse acelerado e ocorresse em curto 

espaço de tempo, seus dirigentes se apoiaram na justificativa das enchentes daquele ano, 

responsável por desalojar a milhares de famílias, gerando um empenho também das suas 

respectivas Câmaras Municipais em ratificar o protocolo o mais rápido possível e 

posteriormente transformá-lo em lei.  

Um segundo questionamento foi suscitado pela aparente superficialidade da 

fundamentação que levou a construir determinado consórcio e pela falta de ética pública 

para gerir os cofres públicos. Como a lei permite que sejam firmados convênios, contratos, 

acordos de qualquer natureza, receber auxílios, contribuições e subvenções sociais e 

econômicas (BRASIL, 2007, art.10), o consórcio se configurou como alternativa oportunista 

para legitimar o recebimento de auxílios e o estabelecimento de acordos com a iniciativa 

privada, que posteriormente foram mal utilizados para suprir necessidades pessoais em 

detrimento do interesse público. 

Não se trata, entretanto, de uma experiência representativa para todo o Estado do 

Rio de Janeiro onde há uma série de consórcios que não apresentam uma experiência 

semelhante ao aqui mencionado. 

Sem querer aprofundar a análise, será apresentado rapidamente o quadro geral de 

consorciamento e como ele se apresenta no Estado do RJ (vide Barbosa 2013).  

Entre os anos 2011 e 2012, de acordo com os dados coletados, dos 92 municípios 

do Estado do Rio de Janeiro apenas seis não participam de Consórcios, ou, ao menos, não 
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foram encontradas referências sobre suas participações. São eles: Rio de Janeiro, 

Mangaratiba, Parati, Angra dos Reis, Lage do Muriaé e Cardoso Moreira. Dentre os 

municípios que participam de Consórcios Intermunicipais no Estado do Rio de Janeiro, a 

maioria apresenta mais de uma forma de consorciamento1 (vide Barbosa 2013). 

Ao todo foram identificados 21 Consórcios Intermunicipais, que atendem a uma 

população de pouco mais de 8,5 milhões de pessoas no estado do Rio de Janeiro, de um 

total de 15.180.636 pessoas segundo CENSO 2010 do IBGE. Desses 21 consórcios, 7 são 

relacionados à área de Saúde, 7 de Desenvolvimento, 4 de Meio Ambiente, 1 de Turismo e 

2 de Saneamento Básico (Gráfico  1) (BARBOSA; COSTA, 2012). 

 

 

Fonte: Prefeituras Municipais do Estado do Rio de Janeiro 

Elaborado por Labore/IPPUR, 2012. 

*Desenvolvimento Econômico e Social: sendo 1 de infraestrutura industrial e portuária, 1 de Segurança Alimentar 

e Cidadania, 1 de Segurança Pública e 4 de Desenvolvimento Socioeconômico. 

 

Cada Consórcio Intermunicipal dispõe em média de 11,5 municípios, sendo os 

consórcios de saúde e de desenvolvimento os que apresentam maior número de municípios 

participantes, sendo a média de 11,57 para o primeiro e de 9,4 para o segundo. O número 

de municípios consorciados por setor de atuação do Consórcio corrobora a tendência de 

concentração nos setores de saúde e de desenvolvimento, como pode ser observado abaixo 

(BARBOSA, COSTA, 2012) (Tabela 1). 

 

                                                        
1 Os dados apresentados foram coletados por diversas fontes da internet e foi preciso em cada caso 
realizar procedimentos para investigar a validade da informação, como entrar em contato por telefone 
ou e-mail com o responsável pelo Consórcio. 

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

Gráfico 1: Distribuição dos  Consórcios por área de atuação
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TABELA 1: RELAÇÃO ENTRE CONSÓRCIOS PÚBLICOS E MUNICÍPIOS DO ESTADO 

DO RIO DE JANEIRO - 2012 

 

SETOR DE ATUAÇÃO 

DO CONSÓRCIO 

TOTAL DE CONSÓRCIOS 

NO ESTADO DO RJ 

TOTAL DE MUNICÍPIOS 

DO RJ PARTICIPANTES 

Saúde 7 81 

Des. Eco.Soc* 7 66** 

Segurança 1 13 

Saneamento Básico 2 12*** 

Meio Ambiente 4 4 

TOTAL 21 - 

Fonte: Prefeituras Municipais do Estado do Rio de Janeiro.  

Elaborado por Labore, 2012 

* Desenvolvimento Econômico e Social: insere-se um Consórcio de Segurança Alimentar, um de 

Desenvolvimento de Infraestrutura industrial Portuária, um de Turismo e quatro de Desenvolvimento 

Socioeconômico. 

**CONSAD Bacia do Itabapoana é um Consórcio que apresenta 32 municípios, sendo 12 do Rio de Janeiro. O 

cálculo acima faz referência apenas aos municípios do RJ, excluindo os de MG e do ES. 

*** O Consórcio Intermunicipal Serrana II tem como signatário o Governo do Estado do Rio de Janeiro 

 

A maior incidência de municípios em Consórcios de Saúde se dá em razão do 

estímulo dado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) ao consorciamento, prevendo repasses 

maiores para os sistemas de saúde compartilhados. Em 1990, é publicada a Lei Orgânica 

da Saúde, onde foram definidas as atribuições do SUS em seus três níveis de governo2. 

Segundo pesquisa MUNIC 2011, apenas 66 municípios do Rio e Janeiro são 

participantes de Consórcios Públicos Intermunicipais.  

Outro dado interessante é o fato de a maioria dos municípios estar envolvida em 

mais de um Consórcio, Do total dos Municípios do Estado, 29,35% participam de um 

consórcio, 42,39% participam de dois consórcios, 20,65% participam de três consórcios, e 

apenas 1,08% participam de quatro consórcios. Apenas o Município de Trajano Morais 

participa de quatro Consórcios (Gráfico 2). 

 

                                                        
2  Ao município competia às ações que vão desde o planejamento do sistema à execução dos 
serviços de saúde de diversas naturezas (epidemiológica, sanitária, de saneamento, entre outros), 
bem como a formação de consórcios administrativos intermunicipais e a fiscalização de serviços 
privados de saúde, com autonomia para normatizar complementarmente as ações e serviços públicos 
de saúde no seu âmbito de atuação. A legislação básica do SUS prevê aos municípios grande 
responsabilidade na prestação e no gerenciamento dos serviços de saúde e na administração 
financeira da área, consolidando um dos princípios do SUS, que é o da descentralização político-
administrativa (MUNIC, 2009). 
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Fonte: Prefeituras Municipais do Estado do Rio de Janeiro. Elaborado por Labore, 2012 

 

Um dos maiores problemas enfrentados pelos Consórcios Públicos do Estado do 

Rio de Janeiro tem sido a dificuldade de comunicação. Por meio de algumas entrevistas 

com gestores responsáveis, a maioria mencionou a dificuldade de acesso à internet e a 

baixa capacidade de fluxo de dados, o que dificultaria a difusão adequada das informações, 

sem contar com a limitação do corpo técnico e dos recursos escassos. 

Após essa problematização e de um primeiro referencial empírico a respeito do 

fenômeno dos consórcios no Estado do Rio de janeiro que é objeto do presente trabalho, é 

necessário, para aprofundar a compreensão das observações agora apresentadas, que se 

investigue a origem a as características daquilo que se chama de “consórcio publico” ou 

“consórcio púbico intermunicipal”. 

 

3 ORDENAMENTO JURÍDICO E A INSTITUCIONALIZAÇÃO DOS CONSÓRCIOS 

PÚBLICOS 

A reforma do Estado, ao final da década de 80, que desencadeou na proclamação da 

Constituinte de 1988, esteve sob forte impressão do período dos governos militares e a 

centralização do poder nas mãos da União. Esse processo foi influenciado pelo antigo 

movimento municipalista e teve como um dos seus resultados uma forte descentralização de 
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políticas públicas, ao tornar autônomo o município e o elevar à posição de ente federativo, 

juntamente com os Estados e a União (RANDOLPH, 2014).  

Vale ressaltar que, embora a descentralização federativa tenha contribuído para dar 

maior projeção às demandas regionais e locais, a heterogeneidade marcante dos municípios 

brasileiros, quando se trata de densidade populacional e volume de arrecadação de receita, 

tornou inviável (especialmente para municípios de menor porte) que determinados serviços 

públicos básicos pudessem ser geridos satisfatoriamente de maneira isolada. 

Mesmo antes de promulgada a primeira Lei de Consórcios Públicos, em 2005, as 

primeiras experiências no país estão datadas desde finais da década de 60, no Estado de 

São Paulo (RANDOLPH, 2014, apud BARROS, 1995). Entretanto, ainda que previstos 

indiretamente no texto constitucional, apenas após a Constituição Federal de 1988 a 

cooperação federativa passou a ganhar mais força entre os municípios.  

Dez anos após a promulgação da nova Carta, a Emenda Constitucional nº 19, de 

1998, veio alterar o artigo 241 da Constituição e estabelecer um marco para a elaboração do 

ordenamento jurídico específico para a prática de Consórcios Públicos. Consta da nova 

redação que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão por meio 

da lei dos consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, 

autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou 

parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços 

transferidos (BRASIL, 1988, art. 241). 

Nesse cenário desigual, os Consórcios Públicos Intermunicipais, “pessoa jurídica 

formada exclusivamente por entes da Federação para estabelecer relações de cooperação 

federativa, inclusive a realização de objetivos de interesse comum” (BRASIL, 2007, art. 2º) 

se torna uma alternativa para viabilizar a gestão microrregional.  

O caráter descentralizador da Constituição Federal de 1988 foi resultado das 

mobilizações políticas e sociais durante a sua elaboração, com destaque para o movimento 

municipalista da época (vide Randolph, 2014). Ademais, tornou o Município ente federativo, 

dotado de autonomia política, legislativa, administrativa e financeira, e ainda o responsável 

pela política urbana, num contexto marcado pela ampliação dos direitos sociais e pela 

execução descentralizada das políticas sociais, ampliando as atribuições dos governos 

municipais (SANTOS, 2012). A nova dinâmica institucional, entretanto, tornou a autonomia 

financeira um desafio para esses entes, visto que o seu aumento de competências ocorreu 

de maneira desproporcional à arrecadação de receita, deixando-os dependentes dos 

repasses do Governo Federal e Estaduais e impossibilitados de criar e implementar todas as 

políticas públicas de maneira isolada.  
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A Emenda Constitucional nº 19/1998 e, posteriormente, a Lei dos Consórcios 

Públicos nº 11.107/2005, regulamentada pelo seu Decreto nº 6.017/2007, são os 

principais acontecimentos que fizeram avançar no estudo dos Consórcios 

Intermunicipais. A lei, em especial, conferiu ao ordenamento jurídico desses instrumentos 

a sustentação legal que faltava para dar mais solidez à cooperação federativa 

(DALLABRIDA; ZIMERMANN, 2009) e, com isso, possibilitar que fossem elaboradas 

políticas contínuas de aumento da eficiência da Gestão Pública brasileira. 

Ainda que o lapso legal entre a EC de 1998 e a promulgação da Lei pudesse ter 

surtido efeitos negativos no surgimento de novas articulações intermunicipais, tal fato não 

impediu que houvesse, após 2005, um crescimento significativo do número de municípios 

consorciados no país. Para ilustrar essa dinâmica, de acordo com o IBGE, na Pesquisa de 

Informações Municipais (MUNIC) realizada em 2011, do total dos 5.565 municípios no país, 

cerca de 2.903 municípios declaravam fazer parte de algum Consórcio Intermunicipal. 

Enquanto nos dados da mesma pesquisa, realizada em 2009, esse número estava na 

ordem de apenas 847 municípios consorciados (Gráfico 1). Tal crescimento pode estar 

aliado, não apenas à criação, per si, de novas formas de consórcios, mas também à 

conscientização dos gestores municipais sobre os mecanismos disponíveis para a criação 

de políticas públicas em articulação com outros municípios.  

 

GRÁFICO 1 - NÚMERO DE MUNICÍPIOS COM CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL, 

SEGUNDO AS GRANDES REGIÕES 

 

Fonte: Pesquisa de Informações Básicas Municipais – IBGE 2009 e 2011.  

Elaborado por Helena Dias da Costa, 2015. 

Embora os Consórcios se apresentem como instrumentos que possibilitam o ganho 

de escala nas políticas públicas e como forma de viabilização de uma gestão microrregional 

ascendente (CRUZ, 2001), o seu sucesso, contudo, não é imediato. Não basta que a 
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parceria se estabeleça para que o novo arranjo institucional logre êxito, seja qual for o 

resultado que se busque ou a perspectiva utilizada para análise (DIEGUEZ, 2011). As 

múltiplas demandas políticas e socioeconômicas geradas por um processo de 

descentralização problemático, no qual os municípios, muitas vezes, não possuem 

aparelhos institucionais e estrutura necessária para concretizar ações de desenvolvimento 

territorial em escala local, acabam por tornar mais complexo o ambiente-base de construção 

das iniciativas solidárias entre as prefeituras. A concretização satisfatória de políticas 

públicas, ainda que de forma articulada com outros entes federativos, está atrelada a um 

conjunto de procedimentos que serão fortalecidos quando há o estreitamento do diálogo 

com a sociedade civil e superação de conflitos entre os membros envolvidos. Como 

apresentado por Randolph (2014): “um mero arranjo territorial na base de instrumentos 

formais-legais permanece frágil (ou mesmo ineficaz) sem a presença de forças políticas e 

sociais que tenham projetado essa ‘solução’ para superar algum problema inserido na 

agenda política”. 

De alguma forma, essa realidade pode servir como aproximação à compreensão das 

dificuldades de estabelecer vínculos duradores entre municípios que podem ser encontrados 

nos fenômenos que foram, brevemente, descritos no item anterior: o caso do Consórcio 

Serra Carioca e dos consórcios no Estado do Rio de Janeiro. 

Para entender a razão pela qual não houve continuidade das ações de uma parte 

daqueles consórcios, serão listados alguns fatores, explicitados por Abrucio; Filippim; 

Dieguez (2013), que podem favorecer a atuação conjugada e outros que a dificultam. Entre 

os favoráveis, são: 

a) A existência de uma identidade regional prévia que abarque um conjunto de 

municípios, tornando-se um catalisador político e social. 

b) A constituição de lideranças políticas regionais que são capazes, mesmo em 

contextos adversos, de produzir alianças intermunicipais. 

c) Questões que envolvem “tragédia dos comuns”, isto é, problemas coletivos que 

atingem vários municípios de tal modo que a cooperação se torna necessária 

para que ninguém seja prejudicado. 

d) O apoio e indução do governo estadual e/ou federal é outro instrumento que 

pode incentivar a criação e manutenção dos consórcios, reduzindo rivalidades e 

incertezas que possam existir entre prefeitos. 

e) A existência de marcos legais que tornem mais atrativa e estável a cooperação 

intermunicipal pode incentivar os atores a buscar formas de consorciamento. 

As variáveis que podem desfavorecer a criação ou manutenção de um consórcio 

são: 
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a) Comportamento individualista e autárquico dos municípios. 

b) Ausência de uma identidade regional, acoplada ao baixo capital social das 

instituições locais. 

c) Brigas político-partidárias, entre prefeitos ou destes com o governador. 

d) Engessamento do direito administrativo e de sua interpretação por parte do 

Tribunal de Contas. 

e) Falta de indução federativa advindas dos outros níveis de governo, 

especialmente dos governos estaduais. 

f) Gestão pública frágil, o que dificulta a obtenção de informação e conhecimento 

sobre a montagem dos consórcios. 

Ao confrontar os fatores positivos e negativos com o caso do Consórcio Serra 

Carioca, temos a ocorrência mais comumente de variáveis que vão de encontro com a 

proposta de cooperação, especialmente se tratando de municípios bastante heterogêneos.  

Embora não seja possível aferir que a não continuidade de um consórcio esteja 

intrínseco à presença ou não dos itens apontados anteriormente, a partir da experiência com 

o Consórcio Serra Carioca, buscamos outros modelos de cooperação intergovernamental 

que possuam maior poder de articulação entre os seus municípios e, assim, entender o 

papel da identidade regional para a manutenção desses instrumentos.  

Encontramos uma experiência bem distinta a partir dos primeiros levantamentos 

empíricos dos Consórcios Intermunicipais para o Desenvolvimento Sustentável no Estado 

da Bahia. A forma diferente de pactuação entre os municípios, onde o Governo Estadual 

atua como o intermediador juntamente com os demais municípios. Essa experiência será 

investigada a seguir. 

 

1. 4 Definição e análise dos Consórcios Públicos Intermunicipais no Estado da 

Bahia 

Com o objetivo de minimizar as desigualdades no cenário socioeconômico baiano, no qual 

os fluxos de mercado – assim como em todo o país, tendem a privilegiar áreas ou regiões 

que apresentem melhores condições de infraestrutura, recursos humanos, tecnologia e 

qualidade de vida, em detrimento das que se encontram à margem desse cenário, com 

baixos níveis de renda e bem-estar (BLATT; GONDIM, 2013), o Governo do Estado, através 

da Secretaria de Planejamento (SEPLAN), em 2007, inseriu os quatrocentos e dezessete 

municípios baianos em vinte e sete Territórios de Identidade (Figura 1).  

A conceituação de “territórios” provem do Ministério de Desenvolvimento Agrário e 

apenas com o Decreto Estadual 12.354/2010, passou a ser instituído no Estado da Bahia. 

Segundo o Decreto, Territórios de Identidade são “agrupamentos identitários municipais, 
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formados de acordo com critérios sociais, culturais, econômicos e geográficos, e 

reconhecidos pela sua população como o espaço historicamente construído ao qual 

pertence, com identidade que amplia as possibilidades de coesão social e territorial” 

(BAHIA, 2010). 

 

Figura 1 – Recorte territorial da Bahia 

Figura 

1 

 

Sob a coordenação da SEPLAN, os Territórios de Identidade têm por objetivo 

elaborar estratégias de desenvolvimento sustentável que contemplem, ainda segundo o 

Decreto: (i) a integração e compatibilização de políticas públicas com base no planejamento 

territorial; (ii) a ampliação dos mecanismos de participação social na gestão das políticas 

públicas de interesse do desenvolvimento dos territórios; e (iii) a valorização das 

diversidades social, cultural, econômica e geográfica das populações.  

 Para a consecução das ações do programa Territórios de Identidade, os órgãos 

públicos envolvidos poderão firmar convênios, acordos de cooperação, ajustes e outros 

instrumentos congêneres, com órgãos da administração pública, bem como entidades de 

direito privado, observada a legislação em vigor (BAHIA, 2010, art. 2). Por consequência, o 

governo do Estado tem reunido esforços através da SEPLAN e da Secretaria de 

Desenvolvimento Urbano (SEDUR) na criação de mecanismos que, aliados aos conceitos 

de Territórios de Identidade, estejam direcionados ao desenvolvimento regional. Os 
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Consórcios Intermunicipais passam a desempenhar esse papel na gestão de políticas 

públicas dos territórios baianos, assumindo um caráter multifinalitário, no qual poderá atuar 

em áreas como: planejamento regional, saneamento básico, transporte urbano, 

infraestrutura, turismo, assistência social, educação, meio ambiente, desenvolvimento rural, 

apoio à gestão municipal, entre outros (BAHIA, sem data, p.18). 

Segundo Silva e Rios (2014), a SEPLAN, através do Núcleo de Cooperação 

Federativa, é responsável pelo assessoramento técnico e fomento dos consórcios públicos, 

direcionados a difundir as diretrizes da Lei, estimular e orientar os gestores municipais na 

formação de novos consórcios, no âmbito dos 417 municípios baianos e 27 Territórios de 

Identidade. Para a execução desses objetivos, a Secretaria lança mão de Seminários 

temáticos, Grupos de Trabalho (GT), reuniões com Colegiados Territoriais e cartilhas 

explicativas. 

Já a SEDUR atua na consecução de projetos voltados ao desenvolvimento de 

políticas setoriais, tais como, a de resíduos sólidos e saneamento básico, e ainda o 

planejamento urbano regional, sob a ótica da consolidação e implantação dos arranjos 

cooperativos como instrumentos de planejamento e desenvolvimento urbano-regional. 

 Vilutis (2013) ressalta o papel dos Territórios como a regionalização de referência e 

unidades de planejamento, que irão nortear a formação dos Consórcios Intermunicipais 

multifinalitários, instrumentalizando as políticas voltadas ao desenvolvimento de cada local. 

A sua estrutura, entretanto, não se encontra engessada, aceitando ajustes para melhor 

atender aos critérios na aglomeração dos municípios, especialmente se tratando da área de 

resíduos sólidos e saneamento.  

Atualmente existem 27 consórcios distribuídos pelo Estado da Bahia, sendo dois 

ainda em processo de formação (SILVA; RIOS. 2014) (Figura 2) 

 

 

 

 

 

 

 



13 
   
 

 

FIGURA 2 – CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS NO ESTADO DA 

BAHIA (SEPLAN – 2013) 

 

 

Esses consórcios recebem assessoria e apoio do Governo do Estado, por meio do 

GT de Consórcios Públicos, composto por técnicos da Diretoria de Planejamento Territorial 

da SEPLAN e da Diretoria de Resíduos Sólidos e Saneamento Rural da SEDUR. Vale 

destacar a atuação dos GTs que recebem a função de prestar assessoria aos municípios 

interessados em se consorciar, analisando conjuntamente as condições para a sua 
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implantação, realizar uma mobilização e capacitação dos gestores municipais. Esse trabalho 

ocorre em parceria, ainda, com a Universidade Federal da Bahia (VILUTIS, 2013). 

Quanto à instância de diálogo entre o poder público e a sociedade civil, cada 

consórcio possui seu respectivo Conselho Consultivo, órgão de consulta da Assembléia 

Geral. Seu objetivo é propor projetos, e programas de acordo com as finalidades e objetivos 

do consórcio, além de compor estudos, análises e pareceres e monitoramento das ações 

consorciadas, conforme a necessidade de cada local, porém sem caráter deliberativo 

(VILUTIS, 2013).  

A cooperação intergovernamental na Bahia, entretanto, mostra-se incipiente no 

ponto de vista da gestão pública, embora se apresente como alternativa para possibilitar o 

fortalecimento horizontal e estímulo ao capital social, entendido por Abrucio (2013) como o 

conjunto de relações e redes de ajuda mútua que podem ser mobilizadas efetivamente para 

beneficiar indivíduos ou grupos sociais, com vistas a manter ou reforçar seu estatuto e seu 

poder na sociedade. Como apresentado durante entrevista cedida pelo dirigente do 

Consórcio para o Desenvolvimento Sustentável da Costa do Descobrimento (CONDESC), 

Sr. Wellington Santos. Sem se ater a todo o histórico do consórcio em questão, ele surgiu 

em agosto de 2014, com apenas 4 municípios no momento da sua implantação e 

atualmente já abrange todo o respectivo Território de Identidade.  

Segundo Wellington Santos, entre os principais entraves enfrentados pelos gestores 

dos consórcios, estão as distintas concepções políticas de prefeitos de partidos diferentes, 

embora estejam conseguindo “caminhar nessa corda bamba da política com certa 

desenvoltura”. Outro grande entrave são as divergências entre os Colegiados Territoriais e 

os gestores dos Consórcios. Os Colegiados são os fóruns de discussão de cada Território 

de Identidade, compostos por representantes de organizações da sociedade civil, de órgãos 

e instituições públicas municipais, estaduais e federais. Sua composição é paritária, de 

forma que a sociedade civil ocupa 50% de participação e o poder público os outros 50% 

(SEPLAN). Entre a gestão dos consórcios e os Colegiados Territoriais observou-se, na 

pesquisa de campo, que há sensível dificuldade na relação entre os dois órgão, atuando de 

forma concorrente um do outro. “O colegiado está olhando o consórcio como um 

concorrente. Na verdade, ele é um local onde a política pública nasce e quem vai executar é 

o consórcio. Eles (os colegiados) pensam e formulam a política pública e a função do 

Consórcio é executá-la. Conversando com a SEPLAN, vemos que é preciso capacitar estes 

gestores (...). Vou utilizar a palavra que Gilberto Freire usa:  Dialogicidade. A prática do 

diálogo, mas a prática propositiva. O que fazer em conjunto. Muito mais do que conversar, 

propor o exercício do que fazer”. 
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A respeito da atuação dos Conselhos Consultivos, Wellington Santos respondeu que 

a ideia inicial era formar estas instâncias baseadas na composição dos próprios Colegiados 

Territoriais, entretanto “o atual retrato do colegiado não reflete o que deveria: o retrato da 

sociedade”. Não existe diversidade social, portanto a sociedade não se encontra 

representada devidamente.   

Embora existam problemas que se configuram em entraves para a efetividade 

desses Consórcios na Bahia, há um notável amadurecimento dos gestores municipais em 

fortalecer a implantação/consolidação dos arranjos cooperativos, sob o modelo dos 

Consórcios multifinalitários de Desenvolvimento Sustentável. O reflexo dessa mobilização a 

favor dos Consórcios é a criação da Federação dos Consórcios Públicos da Bahia 

(FECBahia), que visa fortalecer as redes colaborativas no Estado. A federação seria 

responsável por auxiliar os demais gestores na formulação de novos projetos de captação 

de recursos e de melhorias no desenvolvimento de determinada região. A federação pode o 

instrumento capaz de garantir a continuidade dessa política articulada na Bahia. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Desde a promulgação da Lei dos Consórcios Públicos, foi possível observar alguns avanços 

pontuais nas articulações interfederativas, se configurando como uma prática ainda em 

aprimoramento no país. 

 Sobre a Bahia, os Consórcios multifinalitários se configuram em uma política 

inovadora de articulação interfederativa ao conciliar esforços não apenas dos entes 

municipais empenhados em se consorciar, como também do Governo do Estado que atua 

no assessoramento e fortalecimento dessas instâncias de redes colaborativas. Embora a 

atuação estreita do governo estadual dentro de um consórcio seja apontado por alguns 

autores como elemento que fortalece sua sustentabilidade, uma vez que a presença de 

incentivos e agentes externos se torna importante na manutenção de um arranjo cooperativo 

bem coordenado (DIEGUEZ, 2011), é importante observar o grau de autonomia alcançada 

por estes municípios. Essa “autonomia é alcançada quando, mesmo se reconhecendo a 

importância das demais esferas governamentais, os municípios possuem alto grau de 

liberdade e poder no interior do consórcio e este se torna capaz de sobreviver por conta 

própria” (DIEGUEZ, 2011).   

A respeito dos conflitos entre os Colegiados Territoriais e os gestores de consórcios 

na Bahia se faz necessária a atuação de um órgão intermediador entre as duas instâncias, 

capaz de estabelecer um acordo entre ambos e atuar como articuladora de políticas. Como 

ressaltado por Abrucio (2013), “não basta conhecer quais os fatores que facilitam a 

formação de consorciamentos, sendo fundamental também a reflexão sobre o que leva à 
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manutenção desses arranjos”. Aqui se ressalta o papel de uma entidade mediadora neutra 

entre os agentes locais, capaz de fornecer respostas e instrumentos técnicos para 

solucionar problemas básicos das municipalidades e assim dar maior sustentabilidade a 

essa estratégia de gestão consorciada (ABRUCIO, 2013).  

Por fim, acredita-se na necessidade de fortalecer a participação efetiva da sociedade 

civil, consolidando e tornando decisória, não apenas consultiva, a atuação dos Conselhos 

Consultivos. O estabelecimento de canais de diálogo mais estreitos entre a sociedade e o 

poder público poderá fornecer transparência e possibilidade de responsabilização maior 

para as atividades dos Consórcios multifinalitários, além de propiciar maior efetividade no 

atendimento às demandas locais. 
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