CONSÓRCIOS PÚBLICOS

ASPECTOS JURÍDICOS
Lei nº 11.107/2005 e Decreto nº 6.017/2007.

Definição (art. 2º, I do Decreto nº 6.017/07): pessoa jurídica
formada exclusivamente por entes da Federação, na forma da Lei nº
11.107, de 2005, para estabelecer relações de cooperação federativa,
inclusive a realização de objetivos de interesse comum, constituída
como associação pública, com personalidade jurídica de direito
público e natureza autárquica, ou como pessoa jurídica de direito
privado sem fins econômicos.

Objetivos: Observados os limites impostos pela Constituição
Federal, os objetivos dos consórcios públicos serão determinados
pelos entes que se consorciarem (art. 3º do Decreto nº 6.017/2007).
Exemplos: gestão associada de serviços públicos, promoção do uso
racional dos recursos naturais e a proteção do meio ambiente, a
instituição e o funcionamento de escolas de governo ou de
estabelecimentos congêneres, entre outros (incisos I até XIII).

Protocolo de Intenções (art. 2º, III, do Decreto nº 6.017/07):
contrato preliminar que, ratificado pelos entes da Federação
interessados, converte-se em contrato de consórcio público.
A ratificação do protocolo de intenções dá-se através da aprovação
pelo ante da Federação, mediante lei.
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O protocolo de intenções deve ser publicado na imprensa oficial (§
7º, do art. 5º do Decreto nº 6.017/2007).
Contrato de Consórcio Público: O contrato de consórcio público
será celebrado com a ratificação, mediante lei, do protocolo de
intenções (art. 6º do Decreto nº 6.017/2007).
O contrato de consórcio público, caso assim esteja previsto no
protocolo de intenções, poderá ser celebrado por apenas uma
parcela dos seus signatários, sem prejuízo de que os demais venham
a integrá-lo posteriormente. A ratificação realizada após dois anos
da primeira subscrição dependerá da homologação dos demais
subscritores, ou, caso já constituído o consórcio, de decisão da
assembléia geral.
Personalidade Jurídica: é de direito público, mediante a vigência
das leis de ratificação do protocolo de intenções; e, de direito
privado, mediante o atendimento dos requisitos previstos na Lei
Civil.
Estatuto: O consórcio público será organizado por estatuto cujas
disposições, sob pena de nulidade, deverão atender a todas as
cláusulas do seu contrato constitutivo. O estatuto deve ser aprovado
por assembléia geral.
O estatuto também deve ser publicado na imprensa oficial no
âmbito de cada ente consorciado, sendo que a partir de então
produzirá seus efeitos (§ 3º, do art. 8º, do Decreto nº 6.017/2007).
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Os servidores: Deve haver previsão no contrato de consórcio
público sobre a criação de empregos públicos, destacando a forma
de provimento, remuneração, adicionais, gratificações e quaisquer
outras parcelas remuneratórias de caráter indenizatório.
Para o caso de se revestir de personalidade de direito privado, o
consórcio público poderá contratar servidores pelo regime da CLT,
observando-se, para tanto, o prévio processo de seleção pública (§
2º, do art. 6º da Lei nº 11.107/05).
Regime Contábil e Financeiro: Deve obedecer as normas de direito
financeiro aplicáveis às entidades públicas. O consórcio é
fiscalizado pelo Tribunal de Contas.
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