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 Características: 

• Regidos pela Lei 11.107/05.  

• O próprio Estado assume forma diferenciada de prestar o 
serviço público. 

• É feito um contrato entre quaisquer entes políticos (seria um 
convênio? – vontades convergentes). 

• É criada uma nova Pessoa Jurídica, diversa de todos os entes 
consorciados. 



Consórcios públicos 

Consórcios públicos 

 Características: 

• Pode assumir personalidade de direito público ou de direito 
privado. 

• Se for de direito público será chamado de associação 
pública e fará parte da administração indireta de cada um dos 
consorciados. 

• Não são um novo tipo de ente, pois são considerados 
autarquias. 

• O contrato de rateio define o percentual de contribuição de 
cada ente participante para a manutenção do consórcio. 
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 Características: 

• Podem executar desapropriação, desde que haja pertinência 
temática. 

• Possuem algumas regras específicas para licitações, como 
valores dobrados ou triplicados para definir a modalidade de 
licitação e dispensa para formar contratos com os próprios 
entes instituidores. 

• Art. 1º, §2º: A União somente participará de consórcios 
públicos em que também façam parte todos os Estados em 
cujos territórios estejam situados os Municípios consorciados. 
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 Características: 

• 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. 
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 Criação: 

• Os Chefes dos respectivos Poderes Executivos celebram um 
protocolo de intenções. 

• O protocolo é levado a cada Poder legislativo para apreciação. 

• Quando o primeiro Legislativo ratificar o protocolo de 
intenções (aprovar a lei), já está criado o consórcio. 
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 Entidades de apoio: 

• São, geralmente, fundações de direito privado, mas podem 
assumir outra natureza. 

• São entidades sem fins lucrativos que atuam principalmente 
junto a hospitais e universidades públicas, auxiliando nas 
atividades de pesquisa e extensão. 

• Recebem orçamentos e outras subvenções públicas. 

• O vínculo que liga essas entidades à administração pública é o 
convênio.  


