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“O Governo Federal 
sentiu necessidade de criar mecanismos 
de flexibilidades por conta das diversida-

des do Brasil. Assim surgiu a ideia 
de criar os consórcios públicos, 

que também servem para superar estas 
desigualdades. É um arranjo solidário 

onde os que têm mais 
podem ajudar os que têm menos, 

pois é um instrumento de solidariedade 
e de políticas comuns.” 

Fonte: Paula Ravanelli Losada, Assessora Especial da Presidência da Repúlblica





Os princípios do Ecodesenvolvimento

•	 Satisfação das necessidades básicas da população;
•	 Solidariedade com as gerações futuras;
•	 Participação da população envolvida;
•	 Preservação dos recursos naturais e do meio ambiente em 

geral;
•	 Elaboração de um sistema social que garanta emprego, segu-

rança social, respeito a outras culturas e promoção da educa-
ção; 

•	 As ações têm como foco principal, o desenvolvimento susten-
tável que requer quatro condições básicas: 

•	 Economicamente factível;
•	 Ecologicamente apropriado;
•	 Socialmente justo;
•	 Culturalmente equitativo, respeitoso e sem discrimina-

ção de gênero.

Fonte: “Pedagogia da Terra”. Moacyr Gadotti, Ed. Peirópolis, 2000.
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SIGLAS UTILIZADAS NESTE CADERNO

AGO Assembleia Geral Ordinária ............................. 12
APA  Área de Proteção Ambiental ............................ 15/19
CER  Consórcio de Ecodesenvolvimento Regional ...... várias
CMDRS Conselho Municipal de Desenvolvimento 

Rural Sustentável  ......................................... 20
CODEMA Conselho Municipal de Conservação 

e Defesa do Meio Ambiente ............................ 20
CONTUR  Conselho Estadual de Turismo .........................  20
CP  Conselho Participativo .................................... 12/19
CRD  Conselho Regional de Desenvolvimento 

Econômico e Social ........................................ 12/20
CERMA.  Centro de Referência da Mata Atlântica ............ 11
CTA  Câmara Técnica Ambiental .............................  12
CF Constituição Federal .................................  16
EC  Emenda Constitucional ................................... 16
EMATER  Empresa de Assistência Técnica 

e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais .....  03/11/14  

FNMA  Fundo Nacional do Meio Ambiente ................... 15
GT  Grupo de Trabalho ......................................... 14/20
IEF  Instituto Estadual de Florestas ........................ 03/11/13
NACER  Núcleo de Apoio ao CER – Serra do Papagaio ... 11/12
NR Norma Regulamentadora ................................ 18
OSCIP  Organização da Sociedade Civil 

de Interesse Público ...................................... 09 

PDA  ¹Projetos Demonstrativos ............................... 10/15 

PESP  Parque Estadual da Serra do Papagaio ............. 11/14/15
PNI Parque Nacional do Itatiaia ............................. 15
SEBRAE  Serviço Brasileiro de Apoio 

às Micro e Pequenas Empresas ....................... 03/11-14
SEMAD  Secretaria de Estado de Meio Ambiente 

e Desenvolvimento Sustentável ....................... 03/11
 

¹ O Ministério do Meio Ambiente – MMA, por meio do Programa Piloto para a Proteção das Florestas 
Tropicais do Brasil, implementa o Subprograma Projetos Demonstrativos   –   PDA,   desde   1995.   Seu   
principal   interesse   é   promover aprendizagens sobre a viabilidade de novos modelos de preserva-
ção, conservação e utilização racional dos recursos naturais da Amazônia e a ata Atlântica, visando a 
melhoria da qualidade de vida das populações locais.

SIGLA DEFINIÇÃO  OCORRÊNCIA
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O CER - SERRA DO PAPAGAIO NO TEMPO

JANEIRO a ABRIL 
Apoio à SEMAD/IEF na execução do trabalho junto às comunidades 
dos municípios de Alagoa, Aiuruoca, Baependi, Itamonte e Pouso 
Alto	 para	 redefinição	 dos	 limites	 do	 Parque	 Estatual	 da	 Serra	 do	
Papagaio-PESP. Ação inicial do Consórcio com o apoio da Fundação  
Matutu, dentro do Convênio com o Governo do Estado, através da 
Secretaria do Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Susten-
tável.

Lançada a pedra fundamental para a instalação do Centro de Re-
ferência da Mata Atlântica, o CERMA em Pouso Alto. O projeto, em 
parceria com o CER -Serra do Papagaio e a SOS Mata Atlântica E 
Fundação Matutu, será instalado na Casa do Barão, patrimônio his-
tórico do município e da União. Este mesmo projeto prevê também, 
a restauração do espaço.

23/04 
Primeira reunião do NACER - Núcleo de Apoio ao CER - Serra do Pa-
pagaio. Estiveram reunidos os representantes indicados pelas pre-
feituras de Aiuruoca, Alagoa, Baependi e Itamonte e das instituições 
parceiras, o PESP, a  EMATER, o SEBRAE e a Fundação Matutu.

24  e 31/04
Reuniões	para	definição	de	orçamento	2012	do	CER	-	Serra	do	Pa-
pagaio. 

2012
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02/05
SEBRAE-São Lourenço recebe a Fundação Matutu para alinhamento 
de questões, agenda e informações sobre a participação do SEBRAE 
no Núcleo de Apoio ao CER - Serra do Papagaio / NACER

25/05
Primeira Assembleia Ordinária-AGO do CER - Serra do Papagaio. 

05 a 26
Constituição do Conselho Participativo do CER - Serra do Papagaio 
– CP - CER

29/06
Segunda Assembleia Ordinária - AGO do CER - Serra do Papagaio 
para	definição,	criação	e	início	de	trabalho	para	os	novos	órgãos	do	
CER – Serra do Papagaio: Câmara Técnica de Meio Ambiente - CTA, 
Grupo de Trabalho para Conservação e Manutenção de Estradas e 
Conselho Regional de Desenvolvimento Econômico e Social - CRD.

03/08 
Governador Antonio Anastasia, visita Aiuruoca e participa de encon-
tro com prefeitos do CER - Serra do Papagaio, para apresentação de 
ações do Consórcio.

23/08
Palestra de apresentação do CER - Serra do Papagaio para os 
candidatos a Prefeito pelos Municípios Consorciados.

23 e 24 /08
Integrantes do Conselho Participativo do CER – CP-CER, durante 
dois	dias,	participaram	de	capacitação	com	a	Oficina	Municipal.	
Pensamento Regional, Serra do Papagaio e Consórcio Público 
foram os principais conceitos trabalhados.

10 a 15/09
O Presidente do CP-CER, sua Assessora, o Agente Administrativo 
do CER e a Diretora Executiva da Fundação Matutu,   participam 
de Curso no Parque Estadual do Rio Doce: Elaboração dos Planos 
Municipais  de Conservação da Mata Atlântica na Região Sudeste.

02/10
Fundação Matutu participa de workshop de bosques modelo, na 
cidade administrativa, em Belo Horizonte e apresenta o CER - 
Serra do Papagaio como base de ação para gestão compartilhada 
e construção de governança.

2012
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25/02 
A	Câmara	Municipal	de	Itamonte	ratifica,	por	unanimidade,	o	Proto-
colo de Intenções para Constituição do Consórcio.

06/04
Com a presença do Secretário Estadual de Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável, Adriano Magalhães, os prefeitos de Aiuruo-
ca e Itamonte e representantes municipais de Alagoa e Baependi e 
da	Fundação	Matutu	se	reúnem	para	aprovar	agenda	de	finalização	
do processo de criação do Consórcio.

11/04
Reunião com consultoria jurídica especializada para elaboração dos 
Estatutos do Consórcio, com a presença dos 5 prefeitos e responsáveis 
técnicos, jurídicos e contábeis dos municípios consorciados.

17/05 
O Protocolo de Intenções para Constituição do Consórcio é aprova-
do	na		Câmara	Municipal	de	Baependi,	finalizando	o	processo	junto	
aos legislativos dos municípios consorciados.

28 e 29/05
A Fundação Matutu, através do Projeto Comunidades, realiza o II 
Fórum de Ecodesenvolvimento Regional da Serra do Papagaio com 
o intuito de contribuir com as atividades do futuro Consórcio de 
Ecodesenvolvimento Regional da Serra do Papagaio.

11/06
Com a presença do Governador Anastasia, a Fundação 
Matutu, em parceria com o SEBRAE e as prefeituras dos 
Municípios de Aiuruoca, Alagoa, Baependi, Itamonte e 
Pouso Alto, realiza o Evento de Constituição do Consórcio 
de Ecodesenvolvimento Regional da Serra do Papagaio. O 
primeiro no país a contar com um Conselho Participativo 
e ser vocacionado para o Ecodesenvolvimento. O evento 
ocorreu em Pouso Alto.

23/12
O Secretário de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável, Adriano Magalhães, e o Diretor Geral do Instituto 
Estadual de Florestas – IEF, Marcos Ortiz, assinam convênio com 
a Fundação Matutu, em Baependi, para implantação do Núcleo de 
Apoio ao Consórcio de Ecodesenvolvimento Regional da Serra do 
Papagaio – CER - Serra do Papagaio.

2011
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OUTUBRO
Com	o	Protocolo	de	Intenções	finalizado,	o	documento	foi	assinado	
pelos executivos municipais durante o 1º Fórum de Comunidades e 
encaminhado aos legislativos municipais.

NOVEMBRO
Inicia-se a apreciação e aprovação nas câmaras municipais. O pro-
tocolo foi aprovado por unanimidade nas câmaras de Aiuruoca, Ala-
goa e Pouso Alto.

A proposta inicial do projeto Comunidades ganhou uma 
nova dimensão, com a visita do vice-governador Antonio 
Anastasia à Fundação Matutu, onde Anastasia sugeriu que 
a parceria intermunicipal proposta fosse formalizada como 
um Consórcio de Ecodesenvolvimento Regional, trazendo 
mais dinamismo e eficácia ao desenvolvimento. 

19/04
Os prefeitos de Aiuruoca, Alagoa, Baependi, representantes muni-
cipais de Itamonte e da Fundação Matutu e o assessor da vice-
governadoria estadual se reunem em Baependi e assinam o termo 
de adesão para elaboração conjunta dos objetivos e atuação do 
Consórcio.

11/07
Inicia-se o processo de construção do Consórcio. O Dr. Wladimir 
Ribeiro, responsável pela consultoria da Comissão Interministerial 
da Presidência da República, um dos criadores da atual Lei de 
Consórcios Públicos, foi contratado com apoio do SEBRAE-MG, 
parceiro do projeto Comunidades, para orientar na elaboração do 
Protocolo de Intenções do Consórcio.

Reunião para a elaboração do Protocolo de Intenções do CER - Serra 
do Papagaio

SETEMBRO a OUTUBRO
Através do projeto Comunidades, a Fundação Matutu organizou e 
coordenou o GT Interinstitucional para elaboração do Protocolo de 
Intenções, formado por representantes do executivo e legislativo 
municipais da  EMATER, do SEBRAE, do PESP e moradores de comu-
nidades rurais da Serra do Papagaio. Foram realizados 4 encontros 
de trabalho em Aiuruoca, Alagoa, Baependi e Itamonte.

2009

2008
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A Fundação Matutu inicia o projeto para Gestão Integrada do Par-
que Estadual da Serra do Papagaio e em seu entorno, conhecido 
como	Projeto	Comunidades	da	Serra	do	Papagaio,	financiado	pelo	
PDA - Ministério do Meio Ambiente.

O principal objetivo do projeto foi integrar os níveis decisórios da 
gestão ambiental na região da Serra do Papagaio, articulando co-
munidades rurais, municípios e o estado de Minas Gerais.

Com a parceria institucional dos 5 municípios da região - Aiuruoca, 
Alagoa, Baependi, Itamonte e Pouso Alto, a proposta do projeto 
era convergir as gestões municipais para que fossem adotadas 
diretrizes compartilhadas para a gestão territorial do entorno do 
PESP e, assim, conciliar o desenvolvimento local com a preservação 
ambiental. Para isso, as primeiras visitas e o levantamento do marco 
legal dos municípios foram iniciados em conjunto com a consultora 
Lucia Ciccarini.

Com recursos do FNMA, a Fundação Matutu apoia a gestão ambien-
tal da Serra da Mantiqueira através do projeto Fortalecimento da 
Gestão Participativa da APA Serra da Mantiqueira, capacitando o pri-
meiro Conselho Gestor de unidade de conservação em nossa região.

O	projeto	Brigadas	de	Incêndio,	financiado	pelo	PDA-Ministério	do	
meio Ambiente e realizado pela Fundação Matutu, equipa a primeira 
brigada de incêndio da região, a Brigada Matutu e capacita mais de 
300 voluntários no entorno do PESP, PNI e Parque Nova Baden.

A Fundação Matutu é reconhecida pelo Ministério Público pela pro-
posta de Manejo Participativo do Entorno do Parque Estadual da 
Serra do Papagaio, recebendo o Prêmio Cidadania no ano. 

É instituida a Fundação Matutu, voltada para a preservação da Serra 
do Papagaio e para fazer a interface com as políticas públicas am-
bientais na região, especialmente a implantação do Parque Estadual 
da Serra do Papagaio, dando corpo jurídico a um trabalho executa-
do pela comunidade desde 1984.

2007

2004

2000

1998

1995
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LEI DE CONSÓRCIOS NO BRASIL

Principais inovações da Lei nº.  11.107, de 6 de abril de 2005:

• O princípio da subsidiariedade.

• O consórcio sempre é voluntário.

• O consórcio é um plus nunca um minus.

• O consórcio possui personalidade jurídica de direito 
público ou de direito privado.

• O consórcio serve para a cooperação horizontal e 
para a cooperação vertical. 

Nesse aspecto se seguiu a mudança da EC nº. 19/1998.

O princípio da subsidiariedade

“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.

...”

Informações extraídas de apresentação sobre consórcios públicos por Wladimir 
Antonio Ribeiro 

O Governo Federal propôs ao Legislativo 
o Projeto de Lei nº. 3.884, de 2004, fruto de Grupo Interministerial de 

Trabalho. O objetivo do projeto era criar um ambiente normativo favo-
rável à criação dos Consórcios Públicos e à operacionalização da gestão 

associada de serviços públicos, previstas na EC nº. 19/1998. 
Porém, no Senado Federal havia Projeto de Lei em fase final de tramita-
ção, com o objetivo de regulamentar o novo art. 241 da CF. Houve um 

acordo em que os conceitos do Projeto do Executivo foram transpostos 
para o Projeto em tramitação.

Originou-se, assim, a Lei nº. 11.107, de 6 de abril de 2005, 
regulamentada pelo Decreto 6.017/07.
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Colaborar com o Município pertence primeiro aos outros Municípios e, 
somente	insuficiente	a	atuação	deste,	é	que	poderá	o	Estado	atuar.

O consórcio sempre é voluntário

“Art. 2º Os objetivos dos consórcios públicos serão determinados pelos 
entes da Federação que se consorciarem, observados os limites constitucionais.”

....”

“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 aliena-
ção.

§ 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.

Art. 15. No que não contrariar esta Lei, a organização e funcionamento 
dos consórcios públicos serão disciplinados pela legislação que rege as associa-
ções civis.”

O consórcio é um plus nunca um minus

“Art. 19. O disposto nesta Lei não se aplica aos convênios de cooperação, 
contratos de programa para gestão associada de serviços públicos ou instrumen-
tos congêneres, que tenham sido celebrados anteriormente a sua vigência.”

Respeita-se o princípio da multiplicidade dos instrumentos de coopera-
ção federativa.

O consórcio possui personalidade jurídica de direito público ou 
de direito privado

“Art. 1º ...

§1º O consórcio público constituirá associação pública ou pessoa jurídica 
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 legis-
lação civil.”

...”

“Art. 16. O inciso IV do art. 41 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 
2002 -  Código Civil, passa a vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 41. São pessoas jurídicas de direito público interno:

...

IV – as autarquias, inclusive as associações públicas;

...“(NR)

“Art. 6º ...

 § 2º No caso de se revestir de personalidade jurídica de direito 
privado, o consórcio público observará as normas de direito público no que con-
cerne à realização de licitação, celebração de contratos, prestação de contas e 
admissão de pessoal, que será regido pela Consolidação das Leis do Trabalho - 
CLT

...

“Art. 9º A execução das receitas e despesas do consórcio público deverá 
obedecer	às	normas	de	direito	financeiro	aplicáveis	às	entidades	públicas.

Parágrafo	único.	O	consórcio	público	está	sujeito	à	fiscalização	contábil,		
operacional e patrimonial pelo Tribunal de Contas competente para apreciar as  
contas do Chefe do Poder Executivo representante legal do consórcio, inclusive  
quanto à legalidade, legitimidade e economicidade das despesas, atos, contratos 
e renúncia de receitas, sem prejuízo do controle externo a ser exercido em razão 
de cada um dos contratos de rateio.”

O consórcio serve para a cooperação horizontal e para a coope-
ração vertical

Consórcios entre Municípios; Consórcios entre Estados; Consórcios entre 
Estado(s) e Distrito Federal; Consórcios entre Município(s) e Distrito Federal; 

Consórcios entre Estado(s) e Município(s); Consórcios entre Estado(s), 
Distrito Federal e Município(s); Consórcios entre União e Estado(s); Consórcios 
entre União e Distrito Federal; Consórcios entre União, Estado(s) e Município(s); 
Consórcios entre União, Estado(s), Distrito Federal e Município(s).
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POR QUE O CER - SERRA DO PAPAGAIO É 
O PRIMEIRO ?

ESTE CONSÓRCIO INTERESSA A QUEM ?

De um modo geral, os consórcios trazem benefícios para a população 
dos municípios consorciados que seriam difíceis, ou até impossíveis de serem 
conquistados individualmente. Os governos municipais se unem em torno de um 
problema, necessidade ou sonho comum e, dessa forma, adquirem força para 
negociar com os governos estadual e federal. 

Existem recursos que o Governo Estadual, por exemplo, só libera para 
municípios com determinado número de habitantes, dessa forma muitas cidades 
não têm acesso a grande parte dos bens públicos e necessários à sua qualidade 
de	vida.	Na	intenção	de	solucionar	essa	questão	foi	criada	a	figura	do	Consórcio	
Público, onde vários municípios se unem e podem assim, usufruir em conjunto, 
de soluções para o tratamento de água e esgoto, estradas entre outros, além 
disso, a atual política governamental tem indicado a priorização ao atendimento 
aos consórcios públicos.

No caso do CER - Serra do Papagaio, os municípios de Aiuruoca, Alagoa, 
Baependi, Itamonte e Pouso Alto, se uniram para instituir o Ecodesenvolvimento 
Regional, ou seja, criaram condições para que nossa região se desenvolva, 
ampliando a qualidade de vida das pessoas e comunidades, de forma sustentável 
e ambientalmente correta. Não poderia ser de outra maneira, já que fazem parte 
de uma área de preservação e conservação que é o PESP. 

Itamonte, por exemplo, tem grande parte de seu território em áreas de 
proteção ambiental. Além disso, quando pensamos em território, pensamos em 
Serra da Mantiqueira, cujo principal bioma é a mata atlântica, um território que 
faz parte do Mosaico de Mata Atlântica do Brasil (desde o sul do país até o norte, 
passando por aqui), da Apa Mantiqueira e do Primeiro Parque Nacional Brasileiro, 
o Parque do Itatiaia.

O CER - Serrra do Papagaio é o primeiro consórcio que se tem notícia, no 
Brasil que conta com um Conselho Participativo - CP na composição e o primeiro  
voltado para o Ecodesenvolvimento.

A sustentabilidade e a participação efetiva das comunidades, através de 
seus representantes do CP, são chave para a implementação de ações de sucesso 
na região da Serra do Papagaio.

Meio ambiente, qualidade de vida e desenvolvimento econômico e social 
são os conceitos que norteiam as atividades do Consórcio.



ORGANOGRAMA 
DO CER - Serra do 
Papagaio

Assembleia Geral – formada 
pelos 5 prefeitos

Presidência – Um dos 
cinco prefeitos dos municípios 
consorciados. É eleito em 
Assembleia. O primeiro Presidente 
eleito foi o Prefeito Marcos Tridon, 
de Itamonte

Conselho Participativo 
- Representantes da população 
rural e urbana dos municípios 
consorciados. O Conselho 
participativo é formado por 
10 pessoas, sendo 2 de cada 
município.

Diretor Executivo – É 
indicado pelo presidente e 
confirmado	pelos	demais	prefeitos.	
Atualmente é Catarina Romanelli 
Chaves, Secretaria Municipal de 
Agricultura e Meio Ambiente da 
Prefeitura de Itamonte.

Câmara Técnica de Meio Ambiente – Elaborar propostas para 
unificação	ou	homogenização	da	legislação	ou	da	ação	adminsitrativa	ambiental.	
Propor programa de regularização ambiental das propriedades rurais. Propor 
meios para que o Consórcio Público atue como autoridade ambiental, inclusive 
licenciamento, na forma prevista na Lei Complementar Federal nº 140/2011. 
Estabelecer critérios e indicadores para a avaliação anual da situação ambiental 
da Serra do Papagaio; execer outras atividades de interesse da integração da 
política ambiental dos municípios consorciados.

Conselho Regional de Desenvolvimento Econômico e 
Social  – São suas atribuições: propor formas de integração das políticas 
de desenvolvimento econômico e social dos municípios consorciados. O CRD 
deve opiniar nas iniciativas do CER - Serra do Papagaio que tenham interesse no 
desenvolvimento econômico e social da regional, especialmente as dirigidas às 
outras esferas de governo. Sugerir ações, programas e outras inciativas a serem 
desenvolvidas pelo Consórcio ou pelos municípios consorciados. Opinar sobre 
iniciativas da sociedade civil de município consorciado ou de outras esferas de 
governo.

Grupos de Trabalho– O Consórcio poderá criar Grupos de Trabalho para 
discussão	e/ou	elaboração	de	projetos	dentro	de	temas	específicos.	Atualmente		
já estão atuando, o GT-Estradas e há a sugestão para criação do GT-Conselhos, 
para analisar a situação e apoiar o fortalecimento dos Conselhos Regionais, ou 
seja, o CODEMA, CMDRS e CONTUR.

20



21

FLUXOGRAMA 
DO CER - Serra do Papagaio



QUAL O PAPEL DO PREFEITO NO CER?

Desenvolver ações e estabelecer metas em conjunto com os municípios 
consorciados para viabilizar a solução de problemas comuns por meio de políticas 
e ações conjuntas entre os municípios.

 Levando em consideração a região – Parque Estadual da Serra do 
Papagaio – onde se encontram os municípios de Alagoa, Aiuruoca, Baependi, 
Itamonte e Pouso Alto, o prefeito de cada cidade deve agir em parceria para 
possibilitar a melhora dos municípios consorciados no que se refere ao desenvol-
vimento social, econômico e sustentável para a promoção da qualidade de vida 
das populações e do meio ambiente, fortalecendo a identidade da região e da 
gestão compartilhada.

a) Aumento da capacidade de realização: os governos municipais 
podem ampliar o atendimento aos cidadãos e o alcance das políticas públicas por 
conta da disponibilidade maior de recursos e do apoio dos demais municípios.

b) Maior eficiência do uso dos recursos públicos: é o caso dos 
consórcios cuja função central é o compartilhamento de recursos escassos, de 
máquinas	de	terraplanagem	ou	unidades	de	disposição	final	de	resíduos	sólidos.	
O volume de recursos aplicados como investimento no consórcio e o custeio de 
sua utilização são menores do que a soma dos recursos que seriam necessários 
a cada um dos municípios para produzir os mesmos resultados.

c) Realização de ações inacessíveis a uma única prefeitura: a 
articulação de esforços em um consórcio pode criar condições para que seja 
possível atingir resultados que não seriam possíveis a nenhuma prefeitura iso-
ladamente, ou mesmo à soma dos esforços individuais de cada uma delas. É o 
caso da aquisição de equipamentos de alto custo, o desenho de políticas públicas 
de âmbito regional (como no caso das políticas de desenvolvimento econômico 
local).

d) Aumento do poder de diálogo, pressão e negociação dos mu-
nicípios: a articulação de um consórcio pode criar melhores condições de nego-
ciação dos municípios junto aos governos estadual e federal, ou junto a entida-
des da sociedade, empresas ou agências estatais. Com isso, vê-se fortalecida a 
autonomia municipal.

e) Aumento da transparência  das  decisões públicas: como as 
decisões tomadas pelos consórcios são de âmbito regional e  envolvem  vários 
atores,  naturalmente  elas se  tornam mais visíveis, pois exigem um processo 
de discussão mais aprofundado em cada município e em termos regionais. Com 
isso,	abre-se	espaço	para	uma	maior		fiscalização	da		sociedade	sobre	a	ação	dos	
governos.

RESULTADOS POSSÍVEIS

Do ponto de vista da ação dos governos municipais envolvidos, a criação de 
consórcios públicos pode produzir resultados positivos de cinco tipos:
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ANEXOS
lista de anexos por ordem de inserção

1. ASSEMBLEIA DE CONSTITUIÇÃO DO CER - SERRA DO PAPAGAIO 
ATA 

2. I ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
ATA / LISTA DE PRESENÇAS / RESOLUÇÃO Nº1 APROVA ORÇAMENTO / 
ORÇAMENTO DESPESA E RECEITA

3. II ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
ATA / LISTA DE PRESENÇAS / EMENDA AOS ESTATUTOS / ESTATUTOS / 
RESOLUÇÃO Nº2 CRIA GRUPO DE TRABALHO / FLUXOGRAMA

4. PROTOCOLO DE INTENÇÕES PARA CONSTITUIÇÃO DO CER - SERRA DO 
PAPAGAIO

5. CARTÃO DE CNPJ DO CER - SERRA DO PAPAGAIO




