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CONSÓRCIOS PÚBLICOS – LEI 11.107/05 

 

Conceito: o consórcio é uma integração dos entes federativos, criando uma nova pessoa jurídica, 

capaz de executar serviços públicos. Todo consórcio público é uma pessoa jurídica.  

O consórcio é uma nova administração pública indireta.  

O consórcio público não pode explorar atividade econômica. Art. 1º da lei, §1º.  

O consórcio público poderá contratar outras pessoas jurídicas para executar atividades 

administrativas, ou seja, pode terceirizar suas atividades.  

Art. 1o Esta Lei dispõe sobre normas gerais para a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

contratarem consórcios públicos para a realização de objetivos de interesse comum e dá outras providências. 

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

 

Formação dos consórcios: o consórcio vai formar uma PJ de direito público ou uma PJ de direito 

privado. É necessário, inicialmente, um PROTOCOLO DE INTENÇÃO – artigo 3º da lei-  

        Art. 3o O consórcio público será constituído por contrato cuja celebração dependerá da prévia subscrição de 

protocolo de intenções. 

Art. 4o São cláusulas necessárias do protocolo de intenções as que estabeleçam: 

        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 assembléia geral, inclusive para a elaboração, 

aprovação e modificação dos estatutos do consórcio público; 
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        VII – a previsão de que a assembléia 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; e 

        XII – o direito de qualquer dos contratantes, quando adimplente com suas obrigações, de exigir o pleno 

cumprimento das cláusulas do contrato de consórcio público. 

        § 1o Para os fins do inciso III do caput deste artigo, considera-se como área de atuação do consórcio 

público, independentemente de figurar a União como consorciada, a que corresponde à soma dos territórios: 

        I – dos Municípios, quando o consórcio público for constituído somente por Municípios ou por um Estado 

e Municípios com territórios nele contidos; 

        II – 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; 

        III – (VETADO) 

        IV – dos Municípios e do Distrito Federal, quando o consórcio for constituído pelo Distrito Federal e os 

Municípios; e 

        V – (VETADO) 

        § 2o O protocolo de intenções deve definir o número de votos que cada ente da Federação consorciado 

possui na assembléia geral, sendo assegurado 1 (um) voto a cada ente consorciado. 

        § 3o É nula a cláusula do contrato de consórcio que preveja determinadas contribuições financeiras ou 

econômicas de ente da Federação ao consórcio público, salvo a doação, destinação ou cessão do uso de bens móveis ou 

imóveis e as transferências ou cessões de direitos operadas por força de gestão associada de serviços públicos. 
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        § 4o Os entes da Federação consorciados, ou os com eles conveniados, poderão ceder-lhe servidores, na 

forma e condições da legislação de cada um. 

        § 5o O protocolo de intenções deverá ser publicado na imprensa oficial. 

 

Posterior ao protocolo de intenção nós temos o CONTRATO DE PROGRAMA, que consiste naquele 

contrato que vai especificar aquelas atividades a serem executadas entre as partes. 

Art. 5o O contrato de consórcio público será celebrado com a ratificação, mediante lei, do protocolo de 

intenções. 

        § 1o O contrato de consórcio público, caso assim preveja cláusula, pode ser celebrado por apenas 1 (uma) 

parcela dos entes da Federação que subscreveram o protocolo de intenções. 

        § 2o A ratificação pode ser realizada com reserva que, aceita pelos demais entes subscritores, implicará 

consorciamento parcial ou condicional. 

        § 3o A ratificação realizada após 2 (dois) anos da subscrição do protocolo de intenções dependerá de 

homologação da assembléia geral do consórcio público. 

        § 4o É dispensado da ratificação prevista no caput deste artigo o ente da Federação que, antes de 

subscrever o protocolo de intenções, disciplinar por lei a sua participação no consórcio público. 

 

O terceiro instrumento será o CONTRATO DE RATEIO. É o ajuste celebrado entre as partes que vão 

delimitar os recursos disponíveis àquele consórcio. Os entes consorciados irão se unificar garantindo o rateio 

das despesas através das leis orçamentárias (orçamentos públicos). Por isso, todo contrato de rateio está 

vinculado a uma lei orçamentária. O recurso surge através desse contrato de rateio.  

Nem um dos três instituídos citados acima são contratos administrativos. São apernas institutos que 

irão garantir a celebração da unificação das vontades. 

Art. 6º da lei traz a natureza jurídica dos consórcios.  Ou o consórcio terá natureza jurídica de direito 

público ou de direito privado. Quando o consorcio tem a natureza jurídica de direito público, a administração 

que está unificando-se com outro ente federativo para constituir o consorcio terá obrigatoriamente que 

garantir a ele natureza de direito público e o nomen juris daquele instituto será associação pública. Não 

confundir com a associação do Código Civil que diz respeito a uma associação de direito privado.  

 

Art. 6o O consórcio público adquirirá personalidade jurídica: 

        I – de direito público, no caso de constituir associação pública, mediante a vigência das leis de ratificação 

do protocolo de intenções; 

        II – de direito privado, mediante o atendimento dos requisitos da legislação civil. 

        § 1o O consórcio público com personalidade jurídica de direito público integra a administração indireta de 

todos os entes da Federação consorciados. 

        § 2o No caso de se revestir de personalidade jurídica de direito privado, o consórcio público observará as 

normas de direito público no que concerne à realização de licitação, celebração de contratos, prestação de contas e 

admissão de pessoal, que será regido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. 

 

O art. 7º garante que cada consórcio terá um estatuto próprio.  No entanto, essas regras não poderão 

ser distintas das constantes do próprio artigo 6º, seja PJ de direito público ou privado.  
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        Art. 7o Os estatutos disporão sobre a organização e o funcionamento de cada um dos órgãos constitutivos do 

consórcio público. 

Art. 11 traz uma importante regra.  

Art. 11. A retirada do ente da Federação do consórcio público dependerá de ato formal de seu representante 

na assembléia geral, na forma previamente disciplinada por lei. 

        § 1o Os bens destinados ao consórcio público pelo consorciado que se retira somente serão revertidos ou 

retrocedidos no caso de expressa previsão no contrato de consórcio público ou no instrumento de transferência ou de 

alienação. 

        § 2o A retirada ou a extinção do consórcio público não prejudicará as obrigações já constituídas, inclusive 

os contratos de programa, cuja extinção dependerá do prévio pagamento das indenizações eventualmente devidas. 

 

Licitação compartilhada. Toda vez que o contrato de programa constituir as obrigações entre as 

partes, os entes poderão compartilhar uma licitação, ou seja, dois entes poderão licitar um mesmo objeto em 

dois momentos.  

 

Contrato de programa, art. 13. É um conjunto de obrigação, deveres e responsabilidades que as 

partes vão se submeter naquele contrato.  

Art. 13. Deverão ser constituídas e reguladas por contrato de programa, como condição de sua validade, as 

obrigações que um ente da Federação constituir para com outro ente da Federação ou para com consórcio público no 

âmbito de gestão associada em que haja a prestação de serviços públicos ou a transferência total ou parcial de encargos, 

serviços, pessoal ou de bens necessários à continuidade dos serviços transferidos. 

        § 1o 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. 

        § 2o No caso de a gestão associada originar a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal 

e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos, o contrato de programa, sob pena de nulidade, deverá conter 

cláusulas que estabeleçam: 

        I – os encargos transferidos e a responsabilidade subsidiária da entidade que os transferiu; 

        II – as penalidades no caso de inadimplência em relação aos encargos transferidos; 

        III – o momento de transferência dos serviços e os deveres relativos a sua continuidade; 

        IV – a indicação de quem arcará com o ônus e os passivos do pessoal transferido; 

        V – a identificação dos bens que terão apenas a sua gestão e administração transferidas e o preço dos que 

sejam efetivamente alienados ao contratado; 

        VI – o procedimento para o levantamento, cadastro e avaliação dos bens reversíveis que vierem a ser 

amortizados mediante receitas de tarifas ou outras emergentes da prestação dos serviços. 

        § 3o É 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. 

        § 4o O contrato de programa continuará vigente mesmo quando extinto o consórcio público ou o convênio 

de cooperação que autorizou a gestão associada de serviços públicos. 
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        § 5o Mediante previsão do contrato de consórcio público, ou de convênio de cooperação, o contrato de 

programa poderá ser celebrado por entidades de direito público ou privado que integrem a administração indireta de 

qualquer dos entes da Federação consorciados ou conveniados. 

        § 6o O contrato celebrado na forma prevista no § 5o deste artigo será automaticamente extinto no caso 

de o contratado não mais integrar a administração indireta do ente da Federação que autorizou a gestão associada de 

serviços públicos por meio de consórcio público ou de convênio de cooperação. 

        § 7o Excluem-se do previsto no caput deste artigo as obrigações cujo descumprimento não acarrete 

qualquer ônus, inclusive financeiro, a ente da Federação ou a consórcio público. 

 

Os entes federativos respondem solidariamente pelo consorcio.  


