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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como escopo analisar a figura jurídica do “contrato de 

programa”, instituída pela Lei federal n. 11.107/05, como modalidade contratual apta e 

adequada a viabilizar a prestação de serviços públicos em regime de gestão associada entre 

os entes federativos ou entre estes e um consórcio público. O contrato de programa está 

inserido numa nova racionalidade administrativa, imprimida no Brasil com relevo a partir 

da publicação da Emenda Constitucional n. 19/98 – racionalidade esta segundo a qual a 

Administração Pública tem o seu caráter impositivo e de unilateralidade arrefecido, em 

prol da concertação, tanto entre os entes públicos, quanto entre estes e entidades privadas. 

Nesse contexto, o contrato administrativo adquire novos contornos, celebrando o acordo e 

a consensualidade entre as partes em prol da obtenção de melhores resultados e da 

eficiência administrativa. A Emenda Constitucional n. 19/98, ao inserir na Constituição da 

República o artigo 241, referendou a cooperação entre entes federativos, já prevista no 

parágrafo único de seu artigo 23, ao autorizar a gestão associada de serviços públicos. 

Entretanto, somente em 06 de abril 2005 essa atuação cooperativa no âmbito da prestação 

de serviços públicos é regulamentada, com o advento da Lei federal n. 11.107. Nessa 

égide, a figura jurídica do contrato de programa será examinada num cenário de 

transformação do instituto do contrato administrativo e inserida no modelo de federalismo 

cooperativo vigente no Brasil. Ao final, serão apreciados alguns instrumentos jurídicos que 

demonstram como vêm se dando as experiências de gestão associada de serviços públicos 

desde o advento da Lei federal n. 11.107/05 na seara do saneamento básico.       



 
 

ABSTRACT 

 

This paper aims to discuss the “public-public partnership agreement”, grounded on 

the Brazilian legislation by the Federal law n. 11.107/05, as the appropriate instrument to 

enable the associated provision of public services between the federated units or between 

those and a public consortium. The public-public partnership agreement is inserted in a 

new administrative rationality, which gained relevance in Brazil as the Constitutional 

Amendment n.19/98 was published. According to this rationality, the Public 

Administration has its usual authoritarian and unilateral behaviors diminished, leaving 

more room for administrative concertation between federate units, as well as between those 

and private entities. In this context, the administrative contract acquires new 

configurations, giving emphasis to the agreement and to consensuality between the parts 

involved, aiming better results and administrative efficiency. The Constitutional 

Amendment n.19/98, as it inserts the article n. 241 in the Federal Constitution text, 

endorsed the cooperation between federated units, which was already predicted on its 

article 23, single paragraph, as it authorized the associated management of public services. 

However, only on April 6th 2005 this cooperative performance, on what concerns the 

provision of public services is ruled, as the Federal law n. 11.107 is published. 

Accordingly, the public-public partnership agreement will be examined in a scenery of 

transformation in the administrative contract configuration and situated in the cooperative 

federalism structure adopted in Brazil. At the end, some legal instruments on sanitation 

will be examined, in order to illustrate how the experiences concerning the public services 

associated management have been taking place since the publication of the Federal law n. 

11.107/05.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMÁRIO 

INTRODUÇÃO ...................................................................................................................................1 
1 A CONTRATUALIZAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ......................................6 

1.1 Um breve histórico sobre o contrato administrativo .........................................................6 
1.2. Panorama atual dos contratos administrativos no direito brasileiro...............................15 
1.3 O contrato administrativo em transformação: eclosão da administração pública 
consensual e contratualização da atividade administrativa...................................................26 
1.4 As novas modalidades contratuais administrativas e os contratos interadministrativos.38 

1.4.1. Os contratos interadministrativos no direito europeu..............................................43 
1.4.1.1. A experiência espanhola ...................................................................................44 
1.4.1.2. A experiência francesa......................................................................................53 
1.4.1.3. A experiência italiana .......................................................................................57 

2 COMPETÊNCIAS FEDERATIVAS EM MATÉRIA DE SERVIÇOS P ÚBLICOS: 
O MODELO FEDERALISTA E A DIVISÃO DE COMPETÊNCIAS NA  
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 .......................................................................................60 

2.1 O modelo federalista .......................................................................................................60 
2.2. O Federalismo brasileiro ................................................................................................64 

2.2.1 Repartição de competências no modelo federalista brasileiro .................................67 
2.3 O Federalismo de cooperação .........................................................................................76 
2.4  Cooperação e o ordenamento jurídico brasileiro...........................................................82 

3 O CONTRATO DE PROGRAMA E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
EM REGIME DE GESTÃO ASSOCIADA, INSTITUIÍDA PELA LEI  FEDERAL N. 
11.107/05..............................................................................................................................................91 

3.1 A Lei Federal n.º 11.107/05, que regulamenta os consórcios públicos ..........................91 
3.1.1 Aspectos formais da Lei federal n.º 11.107/05.........................................................93 
3.1.2 Aspectos materiais da Lei federal n.º 11.107/05 ......................................................97 

3.2 O contrato de programa e a prestação de serviços públicos em regime de gestão 
associada .............................................................................................................................111 

3.2.1. Gestão associada de serviços públicos ..................................................................114 
3.2.2 O contrato de programa na legislação brasileira ....................................................124 

3.3. Instrumentos anteriores ao contrato de programa para viabilizar a gestão associada 
de serviços públicos ............................................................................................................139 

4 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS SOB REGIME DE GESTÃO 
ASSOCIADA POR MEIO DO CONTRATO DE PROGRAMA: EXPERIÊ NCIAS 
NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA BRASILEIRA NA SEARA DO SAN EAMENTO 
BÁSICO .............................................................................................................................................150 

4.1 A Lei Federal n.º 11.445/07, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento 
básico...................................................................................................................................150 
4.2 A experiência paulista: o contrato de programa celebrado entre os municípios do 
estado de São Paulo e a SABESP .......................................................................................164 
4.3 A experiência pernambucana: o contrato de programa celebrado entre o município do 
Recife e a COMPESA.........................................................................................................179 
4.4 A experiência de Curitiba e região metropolitana: o consórcio intermunicipal para a 
gestão dos resíduos sólidos urbanos....................................................................................197 

CONCLUSÃO ..................................................................................................................................204 
REFERÊNCIAS ..............................................................................................................................209 
ANEXOS ...........................................................................................................................................224 
 



 
 

 

INTRODUÇÃO 
 

O presente trabalho pretende estudar a figura jurídica do contrato de programa 

instituída pela Lei federal n. 11.107/05, como modalidade de cooperação interfederativa útil à 

prestação de serviços públicos sob regime de gestão associada pelos entes federados, inserido 

na perspectiva de uma Administração Pública que atua de forma concertada.    

Apesar da importância e atualidade do tema, um levantamento da literatura jurídica 

nacional demonstra que ele ainda é pouco estudado, sendo escassa a bibliografia que trata da 

matéria em profundidade. 

Paralelamente, associado à ainda recente vigência da Lei federal n. 11.107/05, também 

são escassos os contratos de programa celebrados entre entes federados para a prestação de 

serviços públicos sob regime de gestão associada. Assim, é premente o estudo do tema, 

especialmente ante as soluções no âmbito da eficiente prestação de serviços públicos que a 

atuação cooperativa entre entes federados é capaz de viabilizar. 

Faz-se importante compreender o Direito Administrativo face à realidade, e não 

apenas como uma teoria autônoma. Deve-se tomá-lo como instrumento da ação 

administrativa, dotado de mecanismos capazes de promover uma Administração Pública mais 

eficiente e capaz de responder aos anseios dos administrados. Como afirma John Eberhard 

Schmidt-Assmann, a prática cotidiana não só está sujeita ao Direito, mas também o conforma 

e o impregna1.  

 Nesse diapasão, o contrato de programa é um instituto jurídico com nítido esteio na 

realidade. Decorre da necessidade de os entes federados cooperarem e atuarem de modo 

coordenado para a consecução de objetivos comuns ou próprios. Se outrora o faziam de modo 

informal ou mediante convênios, ante o advento do contrato de programa, a prestação de 

serviços públicos sob regime de gestão associada adquire não apenas contornos formais, mas 

também segurança jurídica e estabilidade. 

O contrato de programa se insere num contexto de transformação do modo de atuação 

da Administração Pública brasileira e dos instrumentos que lhe são úteis à realização de suas 

finalidades e à consecução do interesse público, em especial do contrato administrativo. 

                                                           

1 SCHMIDT-ASSMANN, John Eberhard. La teoría general del derecho administrativo como sistema. Madrid: 
Marcial Pons, 2003. p. 13. 
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Também é consonante à racionalidade cooperativa imprimida ao Estado brasileiro, em todas 

as esferas, desde o advento da Constituição da República de 1988.   

Como fatores que contribuíram a esse novo agir da Administração Pública, têm-se a 

maior proximidade entre Estado e sociedade e a heterogeneidade de interesses detectados 

numa sociedade complexa, que estimulam o Poder Público a debater com os interessados a 

sua atuação. A emersão de interesses metaindividuais e a demanda por uma atividade 

administrativa mais racional, simplificada, eficiente e produtiva, melhor obtida quando existe 

consenso acerca das políticas públicas e das decisões a serem adotadas, também colaboram ao 

surgimento e multiplicação dos instrumentos consensuais. 

Essas mudanças são perceptíveis, no Brasil, em especial, no bojo da Reforma do 

Aparelho do Estado cujo marco normativo foi a publicação da Emenda Constitucional n. 

19/98. 

A emenda traz profundas mudanças para a Administração Pública, apontando na 

direção de um Estado menos centralizador e mais próximo de seus administrados, que, na 

consecução dos interesses públicos, deve considerar princípios até então não contemplados 

pelo texto constitucional, como a eficiência, a impessoalidade e a razoabilidade. Essa nova 

configuração do ente estatal distancia-se da posição autoritária, rumo à concertação2 e à 

composição de interesses, imprimindo significativas mudanças na forma como é pensado o 

Direito Administrativo – especialmente no atinente à prestação de serviços públicos e aos 

instrumentos jurídicos firmados pela figura do Estado.  

Nessa nova realidade, o contrato administrativo clássico cede espaço a novas 

modalidades contratuais, que têm como tônica o consenso, o acordo e a cooperação – seja ela 

entre entes estatais ou entre estes e particulares. 

Consoante a essa lógica consensual e afeita à descentralização, foi inserido no texto 

constitucional o atual artigo 241, preceituando a possibilidade de gestão associada de serviços 

públicos por meio de consórcios públicos, posteriormente regulamentado pela Lei federal n. 

11.107/05. 

O contrato de programa constitui um dos principais mecanismos da gestão associada 

de serviços públicos. Trata-se da modalidade contratual adequada para que dois ou mais entes 

                                                           

2 Nesse sentido, Diogo de Figueiredo Moreira Neto. MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Mutações do 
direito público. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 236-237. 
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federativos, ou entes federativos e um consórcio público, constituam obrigações mútuas 

referentes à prestação de um determinado serviço público, no âmbito da gestão associada.  

A temática da prestação de serviços públicos e da possibilidade de esta se dar de forma 

associada nos remete ao estudo da forma de organização do Estado brasileiro enquanto 

federação, fazendo-se pertinente uma análise da repartição de competências legislativas e 

materiais entre as entidades federativas.   

Num Estado federal, cada um dos entes que o compõem é dotado de autonomia (ainda 

que não sejam soberanos) e de poderes e competências próprias, a priori invioláveis.  Isso 

significa que a esfera de competências atribuídas a um determinado ente estatal não pode ser 

invadida por outro ente da Federação, sob pena de violação do princípio federativo. 

Contudo, há competências que, nos termos do que dispõe o artigo 23 da Constituição 

da República, podem ser exercidas pela União, Estados e Municípios, concomitantemente – 

são as denominadas “competências comuns”. É que, “para a defesa e o fomento de certos 

interesses, o constituinte desejou que se combinassem os esforços de todos os entes 

federais”3. Ademais, da leitura do dispositivo – especificamente de seu parágrafo único – 

denota-se com clareza que o federalismo brasileiro possui um caráter cooperativo, 

estimulando a colaboração entre os entes federados. 

Nessa égide, as searas das competências comuns atribuídas à União, aos Estados, ao 

Distrito Federal e aos Municípios, se mostra prolífica ao desenvolvimento dos consórcios 

públicos e dos contratos de programa. 

A concepção de cooperação entre os entes federados, especialmente no que tange a 

prestação de serviços públicos em regime de gestão associada, é consentânea com a já 

mencionada perspectiva contemporânea de Estado e de Administração Pública consensual, 

que estimula o diálogo entre os entes públicos e entre estes e os particulares. É também 

consoante à finalidade maior da Administração Pública, qual seja a consecução do interesse 

público, compreendido não como um conjunto de interesses definidos pelo ente estatal, mas 

como aqueles que são caros aos seus administrados.  

A legislação pátria já absorveu essa racionalidade de caráter cooperativo, que deve 

permear a atuação do administrador. Ela está expressa, por exemplo, na Lei federal n. 11.445, 

de 05 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico. 

                                                           

3 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito 
constitucional. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 774. 
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Tem-se, portanto, que a cooperação interfederativa, propugnada em 1998 pelo 

legislador constitucional, é, finalmente, uma realidade. Abrange, inclusive, a prestação de 

serviços públicos propriamente dita, a qual, ante o advento da Lei federal n. 11.107/05 pode 

ser realizada sob regime de gestão associada, instrumentalizada pelo contrato de programa.  

Para realização do presente trabalho, foi utilizado o método dedutivo, com o estudo 

analítico e interpretativo da bibliografia existente sobre o tema, bem como dos diplomas 

normativos brasileiros que disciplinam a matéria, em especial a Lei federal n. 11.107/05 e o 

Decreto federal n. 6.107/07, em cotejo com a Constituição da República. 

Os trechos reproduzidos de obras doutrinárias estrangeiras foram traduzidos 

livremente, sendo, portanto, de minha responsabilidade eventuais incorreções. 

O estudo será realizado em 4 etapas.  

No primeiro capítulo será analisada a contratualização na atuação da Administração 

Pública. Para tal, será traçado um breve histórico da figura do contrato administrativo até o 

presente, sendo apreciadas as alterações sofridas pelo instituto e sua conformação atual, 

enfatizando-se as avenças celebradas entre mais de um ente administrativo – espécie em que 

se enquadram os contratos de programa. 

No capítulo seguinte será examinado o modelo federalista brasileiro, enfatizando-se o 

seu viés cooperativo, que estimula as ações conjuntas entre entes federados. 

O capítulo três tem como objeto principal a prestação de serviços públicos em regime 

de gestão associada e o contrato de programa como espécie contratual hábil à concretização 

desse fim. Aqui será analisada a Lei federal n. 11.107/05 – lei de consórcios públicos, as 

inovações por ela trazidas e sua operacionalidade. 

No capítulo final da presente dissertação serão apreciados três instrumentos jurídicos 

que retratam experiências de gestão associada de serviços públicos. Todos eles se referem à 

seara do saneamento. O primeiro deles consiste no contrato de programa celebrado entre a 

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP e os municípios 

paulistas. O segundo instrumento examinado é o contrato de programa celebrado entre a 

Companhia Pernambucana de Saneamento – COMPESA e o Município do Recife. Por fim, 

será apreciado o Protocolo de Intenções que originou o Consórcio Intermunicipal para a 

Gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos – CONRESOL, celebrado entre o município de 

Curitiba e municípios de sua região metropolitana. Os instrumentos serão examinados sob um 

viés descritivo, buscando enquadrá-los na legislação pertinente.   
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Ao final, são trazidos como anexos o texto da Lei federal n. 11.107/05 e do Decreto 

federal n. 6.017/07, que regulamenta a primeira.  Também constam em anexo, com o intuito 

de ilustrar a presente análise e permitir ao leitor visualizar algumas práticas de prestação de 

serviços públicos sob regime de gestão associada vigentes, as minutas dos instrumentos 

comentados no capítulo quatro.  

 



6 
 

 

1 A CONTRATUALIZAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
 

1.1 Um breve histórico sobre o contrato administrativo 

 

Atualmente a existência de um contrato qualificado como administrativo é uma 

realidade – tanto no plano nacional, quanto em outros Estados. No direito brasileiro, o 

contrato administrativo é reconhecido e disciplinado pela Lei federal n. 8.666/93 e por outras 

normas, além de ser objeto de diversos estudos doutrinários. De acordo com a doutrina 

clássica, na esteira de Hely Lopes Meirelles, o instrumento pode ser definido como “o ajuste 

que a Administração Pública, agindo nessa qualidade, firma com particular ou outra entidade 

administrativa para a consecução de objetivos de interesse público, nas condições 

estabelecidas pela própria Administração”4. 

Contudo, faz-se importante assinalar que nem sempre foi assim. 

Desenvolveram-se de modo amplo doutrinas que negavam a existência do contrato 

administrativo, afirmando que as suas características contrariavam a noção de contrato, 

advinda do direito privado, e que, portanto, tal instrumento de ação da Administração Pública 

para consecução dos fins do Estado não poderia ser reconhecido como contrato. Como bem 

observa Odete Medauar, 

 

alegava-se que a Administração não poderia celebrar contratos em virtude da posição 
de supremacia de que desfrutava em relação ao particular; o atendimento ao 
interesse público, por outro lado, impedia todo tipo de vínculo contratual; 
argumentava-se, ainda, que as relações entre a Administração e particulares só 
nasciam mediante a edição de atos administrativos5.  

 

Por outro lado, não obstante o desenvolvimento de uma teoria dos contratos 

administrativos, tem-se hoje o instrumento como uma figura multifacetada, que não mais se 

identifica com o modelo delineado pela definição clássica francesa.    

Nesse diapasão, cumpre-nos traçar brevemente o desenvolvimento do contrato 

administrativo, examinando as transformações por que passou o instituto até o presente.    

                                                           

4 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. São Paulo: Malheiros, 16. ed. 1991, p. 188-189. 
5 MEDAUAR, 2003, p. 206-207. 
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A teoria do contrato administrativo tem sua gênese no início do século XX, 

principalmente, a partir da jurisprudência do Conselho de Estado Francês, órgão judicial 

responsável por julgar casos em que era parte a Administração Pública e que versavam sobre 

matérias de direito público6, tendo elaborado os elementos fundamentais da teoria e delineado 

as características do instrumento. 

Como assevera Maria João Estorninho, 

 

a ‘Teoria do contrato administrativo’ nasceu no momento em que a doutrina tentou, 
pela primeira vez, encontrar uma explicação substancial para o dualismo, até aí 
meramente processual, que havia sido imposto pelo legislador, em matéria de 
contratos da Administração Pública. Nesse momento, iniciou-se o processo de 
substantivização do contrato administrativo7.    

 

A princípio, a caracterização do contrato administrativo, em oposição ao contrato civil, 

se fundamentou na diferenciação entre atos de autoridade e atos de gestão8. Os primeiros se 

caracterizam pela atuação unilateral e autoritária do Estado, produzindo o efeito almejado 

automaticamente, enquanto nos segundos o Estado dialoga com os particulares em condição 

de igualdade e sua vontade só se efetiva ao encontrar-se com a vontade oposta. 

                                                           

6 Maria João Estorninho trata da competência do Conselho de Estado francês: 
“A especial interpretação que historicamente foi feita do princípio da separação de poderes levou à criação de 
tribunais administrativos, com competência para apreciar todo e qualquer litígio, em que a Administração 
estivesse envolvida. 
Aos poucos, num segundo momento, inicia-se um processo de devolução de certos litígios da Administração aos 
tribunais civis. O primeiro critério utilizado para esse efeito foi o da distinção entre actos de autoridade e actos 
de gestão. Contudo, inicialmente, embora fossem considerados como o ‘protótipo’ (ENTERRÍA/FERNANDEZ) 
dos actos de gestão – ou seja, daquelas atividades que a Administração realiza despojada de ‘imperium’, em 
igualdade com os particulares –, todos os contratos da Administração vão continuar sujeitos à competência dos 
tribunais administrativos. 
(...) 
A própria legislação indicava claramente que todos os contratos da Administração eram, pela sua natureza, 
considerados actos de gestão mas que, por razões de conveniência, se julgava preferível que todos eles fossem 
apreciados pelos tribunais administrativos. 
(...) 
Posteriormente, a referência dessas primeiras leis do contencioso administrativo às ‘obras e serviços públicos’, 
que não tinham inicialmente qualquer intenção limitativa, vão passar a ser interpretadas à letra, de forma 
restritiva. Essa evolução foi devida sobretudo à convicção da necessidade de interpretar restritivamente qualquer 
subtração àquelas que considerava ser a competência natural dos tribunais comuns, numa época em que a 
jurisdição administrativa era ainda imperfeita. 
Surge, assim, pela primeira vez, uma repartição dos contratos da Administração em duas categorias distintas: 
alguns deles ficam sujeitos à jurisdição administrativa e os demais aos tribunais comuns.” ESTORNINHO, 
Maria João. Réquiem pelo contrato administrativo. Coimbra: Almedina, 2003. p. 77-78. 
7 ibid. p. 71. 
8 Nesse sentido, ESCOLA, Hector Jorge. Tratado integral de los contratos administrativos. v. 1, Buenos Aires: 
Depalma,1977. p. 44. 
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Enquanto os litígios decorrentes dos atos de autoridade deveriam ser encaminhados 

aos tribunais administrativos, incidindo sobre eles o direito administrativo, àqueles oriundos 

dos atos de gestão era aplicado o direito comum. 

Inicialmente, o Conselho de Estado francês, em seus pronunciamentos em matéria 

contratual, quando uma das partes da relação jurídica era o ente estatal, se limitava a aplicar 

critérios típicos do direito civil, ignorando a possibilidade de o interesse privado das partes 

poder ceder diante do interesse público9.  

Essa orientação começou a sofrer modificações no início do século XX, sendo 

emblemático o aresto do caso “Compagnie du Gaz de Deville-les-Rouen”, de 10 de janeiro de 

1902.  A lide referia-se ao direito, do qual seria detentora a Companhia, de exclusividade na 

prestação do serviço de iluminação pública, em oposição ao interesse do município de Deville 

de se utilizar da energia elétrica para tal fim. Em sua decisão, o Conselho de Estado entendeu 

que a Companhia teria privilégio para fornecer a iluminação pública por qualquer meio, mas 

que, concomitantemente, o município teria a faculdade de assegurar este serviço por meio da 

eletricidade, podendo ceder a execução do serviço a terceiros se a Companhia se recusasse a 

prestá-lo.  

Posteriormente, ao analisar o caso “Societé des Granits de Mille”, em 21 de julho de 

1912, afirmou o órgão que  

 

quando se trata de contrato, é preciso determinar, não com que objeto foi celebrado 
este contrato, mas sim o que é esse contrato em sua própria natureza (...) Não basta 
que o fornecimento objeto do contrato deva ser utilizado de imediato para um 
serviço público; é preciso que esse contrato, por si próprio, e por sua própria 
natureza, seja daqueles que só podem ser celebrados por uma pessoa pública; que 
seja, por sua forma e contexto, um contrato administrativo. 

 

Esse entendimento evoluiu para aquele exposado no aresto “Société Générale 

d’Armements”, de 23 de dezembro de 1921, segundo o qual 

 

as pessoas jurídicas, quando contratam tendo em vista a criação ou a realização de 
um serviço público, têm sempre em conta o interesse geral, que aparece mais ou 
menos acentuado, mais ou menos imperativo, mas que existe sempre (...). O que se 
pode em verdade dizer – deixamos de lado o caso em que a competência 
administrativa resulta de textos especiais, como se sucede nos contratos de 
fornecimento do Estado – é que o interesse geral, em vista do qual se há concluído a 

                                                           

9 Nesse sentido, afirma Hector Jorge ESCOLA que, “em seus pronunciamentos iniciais o Conselho de Estado se 
limitou a aplicar um critério notadamente contratual, próprio do direito civil, sem valorar as possibilidades de 
que o interesse privado dos contratantes poderia ceder ante o interesse geral.”, ESCOLA, ibid., p. 45. 
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avença, importa freqüentemente exigência particulares das quais resultará a 
elaboração de cláusulas que saem da órbita do direito comum e que excluem a 
competência da jurisdição civil. Mas se essas cláusulas excepcionais, essas cláusulas 
de natureza propriamente administrativa, não existirem, se foi possível satisfazer as 
necessidades de interesse geral que se encontram em jogo, mediante estipulações 
que geralmente são utilizadas nos contratos celebrados entre particulares, a 
jurisdição ordinária em matéria de contratos, ou seja, a jurisdição dos tribunais 
judiciais, será naturalmente competente. 

 

Posteriormente, em 1925, ao analisar o caso “De Mestral”, o Conselho de Estado 

francês entendeu que o que caracterizava um contrato como administrativo era a presença de 

cláusulas que somente a existência de um serviço público poderia justificar e que não seriam 

admissíveis num contrato de direito privado. Não obstante, uma decisão de 21 de janeiro de 

1938 assinalou que quando um contrato administrativo não contiver cláusulas que excedam a 

órbita do direito comum, este será um contrato de direito privado.    

As diversas decisões do Conselho de Estado francês em matéria de contratos 

celebrados pela Administração Pública sedimentaram o entendimento, exposto por Waline, de 

que um contrato é qualificado como administrativo não só quando contém cláusulas 

exorbitantes ao direito privado, mas quando, na ausência dessas cláusulas, as obrigações do 

contratado lhe associam diretamente à execução de um serviço público10.  

Gastón Jèze11, ao analisar a jurisprudência do Conselho de Estado francês sistematizou 

as condições necessárias a um contrato administrativo, elencando as seguintes: 

- existência de um acordo de vontades entre a Administração e um 

particular; 

-  que este acordo de vontades tenha por objeto a criação de uma 

obrigação jurídica de prestação de coisas materiais ou de serviços 

pessoais, mediante uma remuneração; 

- que a prestação a que se obriga o particular contratado esteja destinada 

a assegurar a prestação de um serviço público; 

- que as partes, seja em virtude de uma cláusula expressa no instrumento 

contratual, seja em virtude do gênero de cooperação aventada ou por 

qualquer outro meio de manifestação de vontade, tenham entendido e 

aceitado submeter-se ao regime de direito público.      

                                                           

10 ESCOLA, 1977, p. 49. 
11 JÈZE, Gaston. Principios generales del derecho administrative. Buenos Aires, 1949, t. III, p. 322-323. 
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Note-se que essa teoria se afastava dos preceitos da teoria do contrato privado vigente 

desde o século XVIII, como a igualdade entre as partes e a intangibilidade da vontade inicial 

das mesmas12. No contrato administrativo, o ente estatal dispõe de certas prerrogativas para 

assegurar a consecução do interesse público, sem que sejam sacrificados os interesses do 

particular contratado. 

Essas peculiaridades do contrato administrativo, que se opunham à definição de 

contrato predominante nos séculos XVIII e XIX, fez com que a doutrina em prol do contrato 

administrativo delineada pelo Conselho Administrativo francês não obtivesse unanimidade 

dentre a doutrina administrativista, havendo muitos doutrinadores que se opuseram a ela no 

início do século XX. 

Grande parte da doutrina alemã negou largamente os contratos administrativos. Esse 

entendimento teve como um de seus principais defensores Otto Mayer, que qualificou tal 

espécie de contratos como atos unilaterais, os quais restariam eficazes apenas mediante o 

consentimento dos interessados13.  De acordo com Mayer, o Estado somente poderia atuar 

unilateralmente por meio de atos administrativos. Os atos por submissão dos particulares com 

seu consentimento, mesmo que denominados contratos, não o seriam, dada a sua estrutura 

jurídica. A designação “contrato de direito público” seria utilizada apenas para distinguir estes 

dos contratos civis, com os quais guardam similitude aparente. Afirma o autor alemão: 

 

os atos administrativos por submissão se restringem aos encargos, obrigações e 
cessões que, segundo nossos usos, poderiam ser igualmente impostos por um 
contrato de direito civil. Por isso são denominados contratos, uma vez que por sua 
estrutura jurídica não o são. Para distinguir-los dos verdadeiros contratos de direito 
civil são denominados contratos de direito público.14   

 

As teorias que negavam a existência de um contrato administrativo afirmavam, ainda, 

que um contrato pressupõe necessariamente que as partes contratantes se encontrem num 

mesmo patamar e que as suas vontades, expressadas livremente, possuam igual valor jurídico. 

Isso não costuma ocorrer nas relações jurídicas de direito público entre Estado e 

particulares, uma vez que estão reguladas unilateralmente pelo ente estatal. O contrato seria 

apenas o conjunto de condições estipuladas pela Administração Pública para a relação 

                                                           

12 MEDAUAR, Odete. Direito administrativo moderno. São Paulo: Revista dos Tribunais, 14. ed. 2010, p. 216. 
13 Nesse sentido afirma, ao analisar diversas obras de Otto Mayer, Hector Jorge Escola (1977, p. 34). 
14 MAYER, Otto. Derecho administrative alemán. Buenos Aires, 1949, t. I, p. 183.  
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estabelecida com o particular, cuja vontade está submetida ao querer preponderante do 

Estado. 

Esse entendimento era defendido por Fritz Fleiner15, que, como Otto Mayer, 

qualificava os ditos contratos administrativos como atos administrativos bilaterais compostos 

por duas declarações de vontade – a do Estado e a do particular, sendo a última necessária à 

validade do ato.   

Para Fleiner,  

 

pode falar-se de contrato somente se a vontade de cada uma das partes possui a 
mesma força jurídica para a formação de uma relação jurídica, e, como temos 
comprovado (...), isto não ocorre geralmente nas relações de direito público, porque 
estão reguladas unilateralmente pela vontade do Estado. A maioria dos atos 
administrativos chamados contratos de direito público, são ordens unilaterais cuja 
legitimidade está sujeita ao consentimento do interessado.16 

  

A doutrina italiana17 delineou entendimento similar, negando a possibilidade de um 

contrato administrativo e afirmando que a Administração Pública somente age ditando atos 

unilaterais. Nesse diapasão, os contratos administrativos não passariam de atos unilaterais do 

Estado, nos quais a vontade dos particulares que se relacionam com a Administração tem um 

efeito meramente acessório, necessário unicamente à eficácia do ato, mas não à sua 

existência. Para Ranelletti18, só seria possível um contrato nas relações de direito público 

quando estas envolvessem duas pessoas jurídicas de direito público. Em se tratando de uma 

relação entre uma pessoa jurídica de direito público e uma pessoa jurídica de direito privado, 

não haveria contrato, posto que suas declarações de vontade não poderiam se fundir num ato 

único convencional, dada suas naturezas jurídicas distintas.  

Miguel Angel Berçaitz19 elenca os argumentos aduzidos pelas doutrinas que negam a 

existência de um contrato administrativo, quais sejam: 

- o contrato implica igualdade entre as partes cujas vontades se fundem, 

estando ambas livres para contratar e para definir os termos do contrato, 

                                                           

15 Conforme ESCOLA, 1977, p. 35. 
16 FLEINER, Fritz. Instituiciones de derecho administrativo. Madrid, n. 13, p. 155 y 169, 1933, apud  
BERÇAITZ, Miguel Angel. Teoría general del contrato. Buenos Aires: Depalma, 1980, p. 167-168. 
17 Zanobini, Cammeo, Ranelletti, D’Alessio. 
18 ibid., p. 175. 
19 ibid., p. 160-161. 
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não podendo uma parte impor à outra unilateralmente o conteúdo do 

contrato. A ausência dessa paridade jurídica descaracteriza o contrato; 

- o objeto do contrato não pode estar fora do comércio – o que ocorre 

com a maior parte dos objetos dos contratos administrativos; 

- o contrato deve se desenvolver num campo de livre concorrência – os 

contratos administrativos se desenvolvem num campo de monopólio ou 

exclusividade; 

- nos contratos administrativos, seu conteúdo está regulado pela lei, o que 

exclui a presença da autonomia de vontade que caracteriza o contrato 

na definição de suas condições; 

- a possibilidade de alteração unilateral do conteúdo do contrato por uma 

das partes durante sua execução presente nos contratos administrativos 

é incompatível com o conceito de contrato.  

Ao apreciar a polêmica, Héctor Jorge Escola assevera: 

 

Não existem discrepâncias quanto a aceitar que a administração pública têm a 
capacidade necessária para celebrar contratos, máxime quando, como já se há dito, a 
práxis administrativa evidencia de modo inegável essa possibilidade. 
Mas a questão não parece tão clara quando se trata de determinar a natureza e o 
caráter desses contratos, e principalmente quando se busca precisar a existência de 
um tipo especial de contrato, distinto do conhecido no direito privado, e que seria 
justamente o contrato administrativo, próprio do direito público.20     

 

Em oposição ao que afirmava a doutrina alemã, José Manuel Sérvulo Correia afirma, 

sim, existir bilateralidade nos contratos administrativos, uma vez que é indispensável à 

existência do contrato a conjugação de duas vontades, o que atribui a ambas igual valor. 

Todavia, isso não impede que a situação fática das partes que expressam tais vontades 

seja muito distinta. 

Segundo o autor, por ser “uma só delas insuficiente para o efeito, ambas se nivelam na 

qualidade de factor indispensável para a geração dos efeitos jurídicos em causa”21. Nesse 

diapasão, distingue ele os atos administrativos que dependem da aceitação do seu destinatário 

dos contratos administrativos, afirmando que 

                                                           

20 ESCOLA, 1977, p. 32. 
21 CORREIA, José Manuel Sérvulo. Legalidade e autonomia contratual nos contraltos administrativos. 
Coimbra: Almedina, 1987. p. 347. 
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não parece difícil distinguir no plano teórico os contratos administrativos daqueles 
actos administrativos cuja prática ou cuja eficácia dependam da solicitação ou da 
aceitação do destinatário. No contrato, é a conjugação da vontade das partes que 
possui virtualidade de produzir os efeitos de direito que lhe são próprios. A 
conformação de uma situação jurídica depende directa e necessariamente da 
conjugação das vontades da Administração e do particular. Só conjuntamente eles 
dispõem do ‘poder conformador’(Gestaltungsrecht). Em contrapartida, no acto 
administrativo, o poder assiste unicamente à Administração. Só ela pode definir 
constitucionalmente a situação jurídico-administrativa. A conduta do particular 
apenas servirá para criar os requisitos legais do exercício do poder pela 
Administração ou da transposição para o plano externo dos efeitos jurídicos já 
contidos em acto perfeito.22 (g.n.).   

 

Em meados do século XX é que a doutrina alemã de negação ao contrato 

administrativo começou a sofrer alterações, no sentido de aceitação do instrumento e 

reconhecimento do contrato administrativo como um contrato distinto dos contratos de direito 

privado23. Ademais, em 1976, a Verwaltungsverfahrengesetz (Lei de Procedimento 

Administrativo Alemã) consagrou o contrato administrativo como forma de atuação da 

Administração Pública, desde que não exista norma jurídica dispondo em contrário. A lei veio 

consagrar uma situação – a celebração de contratos entre o ente estatal e pessoas jurídicas de 

direito privado – que já estava consolidada. Como menciona Estorninho, “o principal motivo 

para a codificação do Direito contratual foi o de dar fundamento anteriormente inexistente à 

prática administrativa e o de eliminar as dúvidas dogmáticas na aplicação do contrato 

enquanto forma de actuação paralela ao acto administrativo.”24 

A Lei de procedimento administrativo alemã define o contrato administrativo como o 

instrumento pelo qual uma relação jurídica na área do direito público é fundamentada, 

alterada ou revogada. Concerne, portanto, a uma relação jurídica jurídico-pública. Assim, para 

qualificar o contrato como administrativo, determinante é o seu objeto. Usualmente, de um 

lado ou de ambos os lados da avença estará presente um órgão administrativo. Contudo, isso 

não é um imperativo, como assevera Hartmut Maurer. Segundo o autor, “como somente o 

objeto do contrato é determinante, também contratos administrativos são possíveis entre 

pessoas privadas, assim, por exemplo, a transferência contratual de um dever de limpeza de 

                                                           

22 CORREIA, 1987, p. 347 
23 Nesse sentido, Héctor Jorge Escola, 1977, p. 36. 
24 ESTORNINHO, Maria João. Requiem pelo contrato administrativo. Coimbra: Almedina, 2003. p. 50. 



14 
 

 

uma estrada jurídico-público ou a transferência contratual de um direito de aproveitamento 

jurídico-público”25. 

A doutrina alemã atual26 divide os contratos administrativos em duas espécies – 

contratos administrativos coordenativos e contratos administrativos subordinativos. Os 

primeiros são aqueles celebrados entre duas partes fundamentalmente da mesma categoria – 

entre dois órgãos administrativos independentes ou entre dois municípios, por exemplo. Já os 

subordinativos são aqueles cujas pessoas contratantes se encontram numa relação de 

sobreordenação-subordinação – são, portanto, sobretudo, contratos entre o Estado e 

particulares. John Eberhard Schmidt-Assmann ressalta o caráter cooperativo de que são 

dotados os contratos administrativos. Segundo ele, “o contrato administrativo é a forma 

jurídica da cooperação administrativa”27. 

Hartmut Maurer28 arrola alguns pressupostos jurídicos essenciais a um contrato 

administrativo. O primeiro deles refere-se à admissibilidade da forma contratual, ou seja, à 

ausência de vedação legal para a celebração de um contrato com o objeto em questão. O 

instrumento deverá também obedecer a pressupostos formais de conformidade ao direito, 

como a expressa declaração de vontades das partes, a forma escrita e a aprovação dos 

terceiros eventualmente afetados pelo instrumento. Por fim, o contrato deverá estar em 

conformidade com o direito material, o que significa que a Administração Pública não poderá 

se apoiar na liberdade contratual como o faz um particular, mas está adstrita ao princípio da 

legalidade, portanto vinculada ao direito e à lei. Sua liberdade contratual se situa na álea 

discricionária da Administração Pública.  

   Atualmente, portanto, resta clara a possibilidade de existir um contrato 

administrativo. Conforme Miguel Angel Berçaitz, o contrato é uma forma jurídica geral, a 

qual se divide em várias espécies, tanto no direito privado quanto no direito público29. Essa 

                                                           

25 MAURER, Hartmut. Elementos de direito administrativo alemão. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 
2000, p. 115. 
26 MAURER, Hartmut. ibid., p. 121. 
27 SCHMIDT-ASSMANN, 2003, p. 326. 
28 MAURER, Hartmut. 2000, 125-127. 
29 No mesmo sentido é o entendimento de José Roberto Dromi. Segundo ele: “Não há figuras jurídicas 
exclusivas de direito privado ou de direito público: a propriedade, os contratos, a responsabilidade, as servidões, 
o direito subjetivo, etc., são instituições utilizadas comumente por ambos. São simplesmente figuras jurídicas, 
categorias gerais do direito, cuja essência permanece idêntica em casa matéria. O contrato é um instituto jurídico, 
que se adjetiva ou qualifica de civil, comercial, trabalhista, administrativo, etc., quando se somam, a suas 
características básicas e genéricas, as notas que o especificam dentro de seu gênero, quanto a sua forma, sujeitos, 
consentimento, etc.”. DROMI, José Roberto. Instituiciones de derecho administrativo. Buenos Aires: Ástrea, 
1983, p. 360-361. 
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compreensão é compartilhada por Savigny, Duguit, García de Enterría e Jellinek30. Segundo 

Berçaitz, onde houver um acordo de duas ou mais vontades que se combinam para produzir 

efeitos jurídicos, haverá um contrato. Afirma o autor: 

o contrato não é uma figura jurídica exclusiva do direito privado. Existe também no 
direito administrativo com elementos comuns ao contrato de direito privado, mas 
com elementos diferentes que derivam de seu conteúdo, de sua finalidade, dos 
interesses distintos que afeta e de seu regime jurídico próprio”31.  
 

Nesse sentido também são os ensinamentos de Odete Medauar, segundo a qual, 

 

a concepção de contrato regido pelo direito administrativo acabou por firmar-se, 
separando-se de preceitos tradicionais da teoria do contrato privado, como a 
igualdade entre as partes e a intangibilidade da vontade inicial das mesmas; formou-
se a teoria de um contrato diferenciado do modelo privado, de um contrato em que a 
Administração contratante dispõe de certas prerrogativas para assegurar o 
atendimento do interesse geral, sem o sacrifício dos interesses pecuniários do 
particular contratado32.  

 

Uma vez esboçado um panorama acerca do desenvolvimento do contrato 

administrativo desde a sua gênese até a sua afirmação como instrumento autônomo e distinto 

daquele conhecido no direito privado, cabe passar ao exame da disciplina da matéria pelo 

direito pátrio. 

  

1.2. Panorama atual dos contratos administrativos no direito brasileiro 

 

A legislação brasileira cuida da disciplina geral dos contratos administrativos no texto 

da Lei federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993, que se propõe a regulamentar o artigo 37, 

inciso XXI da Constituição da República, disciplinando os contratos administrativos e os 

procedimentos licitatórios. Também trata da matéria a Lei federal n. 8.987, de 13 de fevereiro 

de 1995, ao disciplinar os contratos de concessão e permissão de serviços públicos, bem 

como, mais recentemente e numa acepção mais ampla dos contratos administrativos, a Lei 

federal n. 11.107/05, que versa sobre os contratos de consórcio público, contratos de 

                                                           

30 Conforme Berçaitz (1980, p. 137-138). 
31 BERÇAITZ, 1980, p. 136. 
32 MEDAUAR, 2003, p. 208.  
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programa e contratos de rateio, e a Lei federal n. 11.079/07, que cuida dos contratos de 

parceria público-privadas.  

Os contratos administrativos regidos pelas Leis federais n. 8.666/93 e n. 8.987/95 

podem ser classificados como contratos administrativos clássicos, sendo seu regime 

decorrente da teoria contratual desenvolvida nos primórdios do século XX33. São objeto 

desses contratos as obras, compras, serviços, alienações, permissões e locações, conforme se 

denota do artigo 2º, caput, da Lei federal n. 8.666/93 – lei de licitações e contratos 

administrativos.  

O artigo 2º, parágrafo único, da Lei federal n. 8.666/93 traz uma definição de contrato, 

caracterizando-o como “todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração 

Pública e particulares, em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a 

estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada”.  

Marçal Justen Filho adota definição um pouco diversa. Para ele, contrato 

administrativo, em sentido amplo, é “o acordo de vontades destinado a criar, modificar ou 

extinguir direitos e obrigações, tal como facultado legislativamente e em que pelo menos uma 

das partes atua no exercício da função administrativa”34. Essa ampla acepção compreende não 

apenas as avenças celebradas entre Estado e particulares, mas também os acordos entre 

pessoas estatais, como os consórcios públicos e os convênios. Da mesma forma, José Manuel 

Sérvulo Correia afirma inexistir óbice ao ajuste de contratos pelos quais duas ou mais pessoas 

coletivas públicas criam, modificam ou extinguem relações jurídicas de direito 

administrativo35. A própria Lei federal n. 8.666/93 referenda essa compreensão, ao aventar a 

possibilidade e hipóteses de contratos entre pessoa jurídica de direito público interno e órgãos 

ou entidades da Administração36. 

O desenvolvimento da teoria do contrato administrativo permitiu assinalar as 

características essenciais do contrato administrativo clássico, que o diferenciavam do contrato 

de direito privado37 e o submetiam a um regime jurídico específico. 

Esse regime jurídico se caracteriza, essencialmente, pela posição de primazia do ente 

integrante da Administração Pública em relação ao particular. Isso se deve ao fato de o ente 

                                                           

33 MEDAUAR, 2010. p. 217. 
34 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. São Paulo: Saraiva, 3. ed. 2008. p. 325. 
35 CORREIA, 1987. p. 351. 
36 Por exemplo, no artigo 24, incisos VIII e XVI. 
37 MEDAUAR, 2010, p. 222. 
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estatal ser responsável pela realização do interesse público, devendo toda a sua atuação estar 

destinada a esse fim. Conforme afirma Hely Lopes Meirelles, 

 

a primazia do interesse público sobre o privado é inerente à atuação estatal e 
domina-a, na medida em que a existência do Estado justifica-se pela busca do 
interesse geral. Em razão dessa inerência, deve ser observado mesmo quando as 
atividades ou serviços públicos forem delegados aos particulares. (...) Essa 
supremacia do interesse público é o motivo da desigualdade jurídica entre a 
Administração e os administrados38. 

 

Assim, a Administração Pública, ao celebrar um contrato administrativo com um 

particular, possuirá prerrogativas que lhe são próprias, sendo inaplicável a plena igualdade 

entre as partes e a imutabilidade do que foi inicialmente pactuado, vigentes nos contratos de 

direito privado. 

Daí decorre a presença, nos contratos administrativos, de “cláusulas derrogatórias e 

exorbitantes do direito comum39”, ou seja, cláusulas que “excedem do Direito Comum para 

consignar uma vantagem ou uma restrição à Administração ou ao contratado”40, provocando, 

portanto, uma desigualdade entre as partes. A existência dessas cláusulas, justificada pela 

preservação e realização do interesse público por parte do ente estatal, não compromete a 

bilateralidade, apesar de, eventualmente, mitigá-la. 

Gustavo Justino de Oliveira atenta para o fato de que, se a bilateralidade se faz mais 

clara na formação do contrato administrativo, não obstante o fato de, muitas vezes, o 

instrumento se assemelhar a um contrato de adesão, ela é enfraquecida ao longo de sua 

execução, ante as prerrogativas especiais de que é dotada a Administração Pública. De acordo 

com o autor, 

 

em razão da magnitude dos interesses perseguidos e geridos pela Administração 
pública (interesse público), não seria incorreto afirmar que dependendo da 
conformação jurídico-normativa dos contratos administrativos, se os efeitos da 
bilateralidade encontram-se fortes na formação dos contratos administrativos, os 
mesmos vão sendo relativamente diluídos ou enfraquecidos no transcurso da relação 
instaurada pelo ajuste. 
Na execução dos contratos administrativos isso se torna evidente, pois o 
ordenamento confere à Administração-contratante prerrogativas de alteração 
unilateral sobre o particular-contratado, independentemente de sua prévia 
aquiescência. Nas formas de extinção dos contratos administrativos esses poderes 

                                                           

38 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. São Paulo: Malheiros, 26. ed. 2001. p. 95-96. 
39 “Direito comum”, aqui, é compreendido como o direito civil, como bem assevera Odete MEDAUAR, ibid., p. 
222. 
40 MEIRELLES, 1991.  p. 191. 
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unilaterais igualmente são previstos no ordenamento, pois há hipóteses de extinção 
do vínculo contratual por vontade exclusiva da contratante, sem que para isso o 
contratado concorra com sua culposa inexecução.41  

 

As prerrogativas especiais da Administração Pública na qualidade de parte de um 

contrato administrativo são explicitadas pela Lei federal n. 8.666/93 em seu artigo 58, in 

verbis:  

 

Art. 58.  O regime jurídico dos contratos administrativos instituído por esta Lei 
confere à Administração, em relação a eles, a prerrogativa de: 
I - modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse 
público, respeitados os direitos do contratado; 
II - rescindi-los, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do art. 79 desta 
Lei;  
III - fiscalizar-lhes a execução; 
IV - aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste; 
V - nos casos de serviços essenciais, ocupar provisoriamente bens móveis, imóveis, 
pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato, na hipótese da necessidade de 
acautelar apuração administrativa de faltas contratuais pelo contratado, bem como na 
hipótese de rescisão do contrato administrativo. 
§ 1o  As cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos administrativos 
não poderão ser alteradas sem prévia concordância do contratado. 
§ 2o  Na hipótese do inciso I deste artigo, as cláusulas econômico-financeiras do 
contrato deverão ser revistas para que se mantenha o equilíbrio contratual. 

 

Note-se que, apesar da prerrogativa de o ente estatal modificar unilateralmente o 

instrumento contratual, deverá ele preservar os direitos pecuniários do particular contratado, 

sendo vedada a alteração unilateral de suas cláusulas econômico-financeiras e impositiva a 

manutenção do equilíbrio contratual. Ou seja, a modificação não poderá violar o equilíbrio 

econômico-financeiro do contrato42. 

Ademais, a alteração unilateral do contrato não é plenamente livre ao administrador. 

Ela deve ser sempre motivada e consoante às hipóteses previstas no artigo 65 da Lei federal n. 

8.666/93, quais sejam, a ocorrência de alteração do projeto inicial ou de suas especificações 

para melhor adequação técnica aos seus objetivos, ou quando necessária a modificação do 

valor contratual em decorrência do acréscimo ou diminuição quantitativa do objeto, em 

conformidade com os limites legais. 

                                                           

41 OLIVEIRA, Gustavo Henrique Justino. Contrato de gestão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 31. 
42 A equação econômico-financeira é definida por Marçal JUSTEN FILHO como “a relação entre encargos e 
vantagens assumidas pelas partes do contrato administrativo, estabelecida por ocasião da contratação, e que 
deverá ser preservada ao longo da execução do contrato. (...) abrange todos os aspectos econômicos relevantes 
para a execução da prestação das partes”. JUSTEN FILHO, 2008, p. 427.  
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Analisando o tema, Marçal Justen Filho ressalta que “a competência para inovar o 

vínculo contratual não significa que o contrato administrativo não vincule a Administração 

Pública”43. O jurista assevera, ainda, que a modificação unilateral deve pressupor eventos 

ocorridos ou que se tornaram conhecidos somente após a celebração do contrato – isso porque 

a Administração, tal qual o particular, está vinculada ao contrato. Sua competência 

discricionária, evidente no momento de elaboração do edital e ainda presente no transcurso da 

licitação, se exaure com a contratação. Nesse diapasão, será nula a alteração imotivada, 

fundada em motivo conhecido anteriormente à celebração do contrato, em motivo inexistente 

ou não relacionada ao motivo invocado.   

A modificação das condições contratuais – em especial quando são alteradas as 

prestações do particular, com sua majoração ou supressão44 – geralmente ensejará a 

necessidade de alteração das cláusulas referentes à remuneração do contratado. 

Nesse diapasão, o artigo 65, §6º repisa o dever imposto à Administração de, em 

havendo alteração unilateral do contrato, respeitar o equilíbrio econômico financeiro inicial. 

Outro direito conferido à Administração Pública no âmbito dos contratos que celebra 

refere-se ao de fiscalizar a execução do contrato. Em verdade, trata-se de um poder-dever do 

ente estatal, com vistas a garantir a boa e regular execução da prestação objeto do instrumento 

contratual. O particular não poderá se opor à fiscalização, garantindo livre acesso ao local de 

execução do contrato e devendo lá manter preposto aceito pela Administração. 

A Administração Pública possui também o direito de impor sanções ao contratado nas 

hipóteses de atraso ou inexecução total ou parcial do contrato, sem que seja necessário o 

pronunciamento de órgão judicial a respeito da falta do contratado, em consonância com a 

disciplina dos artigos 86 a 88 da Lei federal n. 8.666/93.  Restam, contudo, garantidos ao 

particular os direitos ao contraditório e à ampla defesa. 

Paralelamente, o ente administrativo contratante é dotado da prerrogativa de rescindir 

unilateralmente o contrato antes do advento de seu termo final, seja em virtude de sua 
                                                           

43 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 291. 
44 Ressalte-se que a Lei impõe limites aos acréscimos ou supressões no objeto contratual. De acordo com  os 
parágrafos primeiro e segundo do artigo 65 da Lei federal n. 8.666/93: 
“§ 1o  O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que 
se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 
contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinqüenta por 
cento) para os seus acréscimos. 
§ 2o  Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no parágrafo anterior, salvo:  
I – (Vetado) 
II - as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.” 
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inexecução, seja por violação de cláusulas suas ou por razões de interesse público, conforme 

disposto nos artigos 77 a 79 da lei de licitações e contratos administrativos. A rescisão deverá 

ser devidamente motivada, e, como no caso anterior, deverão ser respeitadas as garantias do 

contratado ao contraditório e à ampla defesa.  

Também é exorbitante a possibilidade aventada pelo artigo 58, inciso V, de, nos casos 

de serviços essenciais, a Administração Pública ocupar provisoriamente bens móveis, 

imóveis, pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato, na hipótese da necessidade de 

acautelar apuração administrativa de faltas contratuais pelo contratado, bem como na hipótese 

de rescisão do contrato administrativo. Essa prerrogativa especial tem como um de seus 

fundamentos o princípio da continuidade do serviço público. Dada a importância e a 

essencialidade dos serviços públicos aos administrados, a paralisação destes por razões 

quaisquer pode ensejar danos à população. Portanto, em caso de necessidade, é lícito ao ente 

administrativo contratante e responsável pela sua prestação, ocupar e utilizar provisoriamente 

insumos necessários à sua execução. 

O mesmo princípio da continuidade do serviço público impede que o particular 

contratado invoque a exceção do contrato não cumprido. Ou seja, em a Administração 

descumprindo obrigações contratuais de que é titular, não poderá o contratado se recusar a 

cumprir as suas obrigações. Nesse sentido observa Odete Medauar, ao afirmar que “a 

justificativa da inoponibilidade encontra-se, principalmente, no princípio da continuidade, que 

impede a interrupção do atendimento do interesse público – tendo em vista que o contrato 

administrativo é celebrado para atender ao interesse público, sua execução não pode ser 

interrompida”45. É certo que a inoponibilidade absoluta pode ser lesiva ao particular e lhe ferir 

direitos – por isso vem sendo criticada e, em alguns casos, atenuada. De acordo com Medauar, 

 

alguns argumentos levam à sua atenuação: em primeiro lugar, se o atendimento do 
interesse público compete precipuamente à Administração, cabe-lhe tomar todas as 
providências ao seu alcance para que o contrato seja bem executado; em segundo 
lugar, o descumprimento da Administração pode inviabilizar a execução do contrato, 
por falta de condições materiais e técnicas ou por arruinar o contratado (tratando-se, 
sobretudo, de grandes atrasos nos pagamentos)46. 

 

                                                           

45 MEDAUAR, 2010, p. 224. 
46 Idem. 
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A Lei federal n. 8.666/93 explicita as hipóteses em que o contratado poderá invocar a 

exceção do contrato não cumprido em seu artigo 78, nos incisos XIV, XV e XVI47.  

Note-se que o regime jurídico da Lei federal n. 8.666/93 é orientado, quase que 

exclusivamente, aos contratos administrativos “bilaterais ou de escambo”48, em que bens de 

uma parte são transferidos ao patrimônio da outra e uma vez executadas as prestações às quais 

se incumbia cada parte, está exaurido o contrato. 

Os contratos celebrados pela Administração pública começam a adquirir novos 

contornos, distinguindo-se do contrato administrativo clássico, a partir do movimento de 

reforma do aparelhamento do Estado49, que ganhou forma com a criação do Ministério da 

Administração Federal e da Reforma do Estado, em 1995. O órgão elaborou um Plano diretor 

da Reforma do Estado, que buscava incorporar novos conceitos à racionalidade 

administrativa, realizando a transição de uma administração burocrática para uma 

administração consensual. 

Dentre esses novos conceitos tem-se (i) a descentralização política, com a 

transferência de recursos e atribuições para as esferas políticas regionais e locais; (ii) a 

                                                           

47 “Art. 78.  Constituem motivo para rescisão do contrato: 
(...) 
XIV - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e 
vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por 
repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de 
indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, 
assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações 
assumidas até que seja normalizada a situação; 
XV - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de obras, 
serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, 
grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do 
cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação; 
XVI - a não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução de obra, serviço ou 
fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;” 
48 Conforme JUSTEN FILHO, Marçal. Parecer elaborado pelo professor doutor Marçal Justen Filho, versando 
sobre a minuta de anteprojeto da lei da política nacional de saneamento básico. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/revista/Rev_72/Pareceres/saneamento_complementar_MarcalJustenFil
ho_1.pdf>. Acesso em: 20/03/2011. 
49

 Segundo Vital MOREIRA, “A idéia de reforma administrativa tornou-se uma das legendas obrigatórias da 
agenda política um pouco em toda a parte. E grande parte desses projectos de reforma tem a ver com a vertente 
organizatória. A necessidade de adaptar a Administração às tarefas do desenvolvimento suscitou o nascimento de 
diversas teorias da transformação, da racionalização e da modernização administrativa, onde assumem um lugar 
de destaque as transformações organizatórias. A passagem de concepções burocráticas da Administração pública 
para sua consideração como organização prestadora de serviços, obrigada a uma racionalidade “econômica” na 
utilização dos recursos humanos e financeiros, tem profundas implicações nos modelos organizatórios 
tradicionais. Bem se pode dizer que um novo capítulo da Ciência da Administração e, por arrastamento, da 
Ciência do Direito Administrativo está em vias de nascer”. (MOREIRA, Vital. Organização Administrativa. 
Coimbra: Coimbra, 2001, p. 18.) 
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descentralização administrativa, com a delegação de atribuições e concessão de maior 

autonomia para os administradores públicos; (iii) redução dos níveis de hierarquia nas 

organizações públicas; (iv) aumento da flexibilidade na administração pública; (v) controle de 

resultados; (vi) transparência; (vii) Administração a serviço do cidadão; (viii) Administração 

eficiente; (ix) privatização, com a transferência ao setor privado de atribuições públicas. 

Conforme Diogo de Figueiredo Moreira Neto50, a reforma constitucional da 

Administração Pública se deu seguindo duas linhas evolutivas. A primeira se caracteriza pela 

transição da Administração Pública imperativa para a Administração Pública consensual, 

pautada por princípios de ética e de legitimidade, com a participação do setor privado na 

realização de atividades de índole hodiernamente públicas e pelo uso de soluções consensuais. 

A segunda linha refere-se à transição de uma Administração Pública desagregada para uma 

Administração Pública coordenada, pautada nos princípios da eficiência e da ética e 

aproveitando ao máximo as potencialidades dos setores público e privado, fazendo-o pela 

cooperação entre órgãos públicos ou pela colaboração entre entes privados. 

Carlos Ari Sundfeld retrata bem o cenário em que se insere essa reforma 

administrativa, ao afirmar: 

 

nos cerca de 70 anos que se passaram entre o final da I Guerra Mundial e o inicio da 
Reforma do Estado vigorou a crença de que não só o interesse geral era preocupação 
do Estado, como devia ser alcançado preferencialmente pela ação da máquina 
pública: empresas, hospitais e universidades do próprio Estado deviam fazer os 
investimentos necessários e prestar os serviços públicos e sociais. Os particulares 
participariam como simples fornecedores de bens, serviços e capitais ao Estado, sem 
assumir maior responsabilidade quanto aos objetivos finais. Mas a orientação se 
inverteria a partir da década de 90 do século passado, com o início da Reforma do 
Estado, que diminuiu significativamente o tamanho deste, mas sem que renunciasse 
à realização dos objetivos que até então vinham sendo buscados. A alternativa foi, 
então, recuperar ou criar mecanismos para a assunção de responsabilidades públicas 
por particulares, em substituição ao modelo anterior, de gestão estatal.51   

 

Nessa égide, em 1995 foi publicada a Lei federal n. 8.987, que dispõe sobre o regime 

de concessão e de permissão de serviços públicos, previsto no artigo 175 da Constituição da 

República.  

                                                           

50 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Mutações do direito administrativo. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, 
p. 17-19. 
51 SUNDFELD, Carlos Ari. Guia jurídico das parcerias público-privadas. SUNDFELD, Carlos Ari (Coord.). 
Parcerias público-privadas. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 18-19. 
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Conforme a lei, a concessão de serviços públicos pode ser compreendida como a 

delegação contratual e remunerada da execução de serviço público a particular para, por sua 

conta e risco, explorá-lo de acordo com as disposições contratuais e regulamentares 

pertinentes, por determinado prazo, findo o qual os bens afetados à prestação do serviço, 

devidamente amortizados, voltam ou passam a integrar o patrimônio público. Através dessa 

forma de parceria, o poder público se desonera da prestação de serviços públicos de sua 

titularidade em relação aos quais não tem condições financeiras ou não entende ser 

conveniente a sua prestação direta52. O seu exercício é transferido a um agente privado que 

será remunerado, em geral, pelas tarifas que os usuários de tal serviço lhe pagarão. A 

titularidade do referido serviço, contudo, permanece sendo do Estado, que também é 

responsável pelo seu controle, fiscalização, definição das condições de sua prestação e até 

mesmo do controle das tarifas cobradas pela concessionária. Dessa forma, os serviços 

públicos concedidos aos entes privados não perdem a sua natureza pública: à iniciativa 

privada cabe a mera delegação de seu exercício. 

A publicação da lei de concessões representou a aproximação da Administração 

pública da iniciativa privada, que passa a ser sua colaboradora, com a assunção da posição 

outrora ocupada por empresas estatais pelas concessionárias privadas de serviços públicos. 

Estas passaram a atuar em setores estratégicos, tais como, a título exemplificativo, 

telecomunicações, energia, manutenção de rodovias e transporte ferroviário de cargas. 

Orientou-se pela racionalidade de se delegar à iniciativa privada a realização de investimentos 

que o erário público sozinho não teria condições de implementar, viabilizando assim a 

modernização da infra-estrutura, além de criar uma atmosfera propícia à competitividade dos 

agentes econômicos, e, em última análise, a melhor prestação de tais serviços aos 

administrados. 

Posteriormente, em 1998, foi publicada a Emenda Constitucional n. 19, que veio 

cristalizar o Plano de Reforma do Estado no atinente à Administração Pública, ao alterar 

dispositivos que tratavam especificamente do tema – em especial o artigo 37 do texto 

constitucional. Seu texto “modifica o regime e dispõe sobre princípios e normas da 

Administração Pública, servidores e agentes políticos, controle de despesas e finanças 

                                                           

52 Nesse sentido, ARAGÃO, Alexandre Santos de. Direito dos Serviços Públicos. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2008. p. 568. 
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públicas” e consolida a transição de um modelo de Administração Pública burocrático para 

um modelo gerencial53. 

Alguns referenciais na Emenda se destacam nesse sentido, quais sejam, a inserção do 

princípio da eficiência dentre os princípios reitores da Administração Pública insculpidos no 

caput do artigo 37; o parágrafo 8º do mesmo artigo 37, que admite a ampliação da autonomia 

gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da Administração direta e indireta, 

por meio de contratos de desempenho, a serem firmados entre seus respectivos 

administradores e o Estado, em que são determinadas metas de eficiência a serem alcançadas; 

o parágrafo terceiro do artigo 37, ao tratar da possibilidade de participação do usuário na 

Administração pública direta e indireta.  

Posteriormente, legislação infraconstitucional tratou de consolidar o passo dado a 

partir da publicação da Emenda Constitucional n. 19/98, sedimentando-a. 

Esse modelo de Administração pública, advindo do movimento de reforma 

administrativa, segundo Moreira Neto54 é caracterizada pela transição da imperatividade 

ilimitada à consensualidade; da intangibilidade dos atos políticos à submissão jurídica ao 

controle de qualquer ato da Administração Pública; e da discricionariedade absoluta e 

inquestionável à razoabilidade e realidade do ato discricionário. O novo modo de administrar 

tem também como tônica a descentralização, compreendida enquanto método de distribuição 

do planejamento, da decisão, da execução e do controle administrativos entre entes, órgãos ou 

agentes, sejam coordenados, sejam subordinados entre si. Outras características são a inclusão 

do administrado no processo decisório, criando-se garantias e meios para sua participação, e a 

superação de conceitos como os de razões do Estado e de supremacia do interesse público de 

modo absoluto e irrestrito, colocando-se no centro a primazia dos direitos fundamentais e a 

dignidade da pessoa humana. 

Nesse contexto, de uma Administração Pública menos centralizada, mais aberta e 

dotada de capilaridade é que emerge a concepção de consensualismo dentro da Administração 

Pública e que surgem novas espécies de instrumentos aptos a estabelecer relações jurídicas 

com entes administrativos, bastante distintas daquela da Lei federal n. 8.666/93. 

Conforme bem assevera Gustavo Justino de Oliveira, 

                                                           

53 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Administração pública gerencial. Revista de direito, Rio de Janeiro, 
v. 2, n. 4, p. 43. Jul./dez., 1998.  
54 MOREIRA NETO, 2006b. p. 236-237. 
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essa atividade negocial transbordou o campo das relações econômicas, imprimindo 
novos formatos às colaborações público-privadas, em áreas afetas aos serviços 
públicos (revalorização dos contratos de concessões de serviços públicos) e 
especialmente aos serviços de infra-estrutura (novos contratos de parceria público-
privada). Estendeu-se ao segmento dos serviços sociais não-lucrativos e, 
principalmente, passou a incidir sobre conteúdos cuja determinação e veiculação 
tradicionalmente operavam-se pela via unilateral do ato administrativo. De outro 
lado, no terreno das relações Administração Pública-Administração Pública – ou 
seja, no campo da organização administrativa – deu-se uma profunda transformação, 
tendente a dotar a ação administrativa de maior eficácia e eficiência com a 
simplificação de seus procedimentos e sobretudo conferindo maior efetividade aos 
resultados alcançados55.    

 

Dentre essas novas modalidades, tem-se: 

- o contrato de gestão a que faz menção parágrafo oitavo do artigo 37 da 

Constituição da República, que tem como escopo ampliar a autonomia gerencial, 

orçamentária e financeira de entes administrativos; 

- o contrato de gestão disciplinado pela Lei federal n. 9.637/98, a ser celebrado 

entre o Poder Público e entidade qualificada como organização social, com vistas 

à formação de parceria entre as partes para fomento e execução de atividades 

como ensino, pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, proteção e 

preservação do meio ambiente, cultura e saúde; 

- o termo de parceria disciplinado pela Lei federal n. 9.790/99, celebrado entre o 

Poder Público e as entidades qualificadas como organizações da sociedade civil 

de interesse público, destinado à formação de vínculo de cooperação entre as 

partes, para o fomento e a execução de atividades de interesse público, como 

promoção da assistência social e do voluntariado; promoção da cultura, defesa e 

preservação do patrimônio histórico e artístico; promoção gratuita das educação, 

da saúde e da segurança alimentar e nutricional; defesa, preservação e 

conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável; 

realização de estudos e pesquisas e desenvolvimento de tecnologias alternativas, 

dentre outras; 

- o contrato de parceria público-privada, instituído pela Lei federal n. 11.079/04, 

compreendido como o contrato administrativo de concessão de serviços públicos 

ou de obras públicas, na modalidade administrativa ou patrocinada. No primeiro 

                                                           

55 OLIVEIRA, 2008. p. 156. 
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modelo, a Administração pública é usuária, direta ou indireta, do serviço em 

questão. Já o segundo guarda identidade com o modelo de concessão da Lei 

federal n. 8.987/95, a não ser pelo fato de à tarifa usualmente paga pelos usuários 

do serviço ao concessionário prestador ser acrescido uma contraprestação 

pecuniária adicional paga pelo parceiro público; 

- o contrato de consórcio público, criados pela Lei federal n. 11.107/05, como 

instrumento apto a formalizar a cooperação entre entes federativos na realização 

de objetivos de interesse comum; 

- o contrato de programa, também instituídos pela Lei federal n. 11.107/05, com a 

finalidade de disciplinar as obrigações entre dois entes federativos ou entre um 

ente federativo e o consórcio público no âmbito da gestão associada em que haja a 

prestação de serviços públicos ou a transferência total ou parcial de serviços, 

pessoal, encargos ou bens necessários à execução dos serviços transferidos.   

 

1.3 O contrato administrativo em transformação: eclosão da administração pública consensual 
e contratualização da atividade administrativa 

 

Tem-se, portanto, que o contrato administrativo clássico vem cedendo espaço a novas 

modalidades contratuais, que têm como tônica o consenso, o acordo e a cooperação – seja ela 

entre entes estatais ou entre estes e particulares. 

Conforme leciona Odete Medauar, 

 

nas últimas décadas vêm florescendo atuações administrativas instrumentalizadas 
por técnicas contratuais, decorrentes de consenso, acordo, cooperação, parceria entre 
Administração e particulares ou entre órgãos e entidades estatais. Diante desse modo 
de atuar, novos tipos de ajuste foram surgindo, com moldes que não se enquadram 
no padrão clássico de contrato administrativo, nem no padrão teórico de contrato 
vigente no século XIX.56 

 

Ela aponta como fatores que contribuíram a esse novo agir da Administração Pública a 

maior proximidade entre Estado e sociedade e a heterogeneidade de interesses detectados 

numa sociedade complexa, que estimulam o Poder Público a debater com os interessados a 

                                                           

56 MEDAUAR, 2010, p. 236.  
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sua atuação. A emersão de interesses metaindividuais e a demanda por uma atividade 

administrativa mais racional, simplificada, eficiente e produtiva, mais facilmente alcançada 

quando existe consenso acerca das políticas públicas e das decisões a serem adotadas, também 

colaboram ao surgimento e multiplicação dos instrumentos consensuais57. 

Diogo de Figueiredo Moreira Neto, por sua vez, entende serem essas alterações no 

modus operandi da Administração Pública – e, em especial, no que se refere aos contratos por 

ela celebrados – tributárias do progresso da democracia, ao permitir maior participação dos 

cidadãos no cenário político. Afirma ele que, 

   

como inevitável conseqüência do retorno da sociedade à cena política, graças ao 
progresso da democracia, bem como à cena econômica, com o ressurgimento do 
capitalismo, os canais da participação e da consensualidade se alargaram para 
permitir uma apreciável reutilização e reforço de todas as modalidades de pactos 
existentes no Direito, voltados a estreitar os laços de atuação negociada entre Estado 
e sociedade e, sobretudo, com a introdução de novas modalidades de coordenação de 
ações entre ambos esses protagonistas da política58. 

 

O modelo de Administração pública de outrora, de cunho imperativo e cuja vontade, 

não obstante o dever de observância e realização do interesse público, independe da apreensão 

dos anseios dos cidadãos, se torna ultrapassado no ambiente democrático do final do século 

XX e início do século XXI. Constata-se que a Administração pública opera mais 

eficientemente quando tem o apoio dos administrados e estes têm a oportunidade de participar 

das suas decisões. Nesse sentido, observa Maria João Estorninho: 

 

(...) se a via autoritária era adaptada a uma sociedade onde o nível cultural era baixo, 
nos dias de hoje, a Administração não pode, frequentemente, “agir, se não conseguir 
convencer” (DEBBASCH). Torna-se, de facto, mais fácil administrar com a adesão 
do administrado, do que contra a sua vontade. A Administração aprendeu que é 
preferível ter o particular como participante (quase co-autor) do que como mero 
destinatário ou subordinado. Isto vai, aliás, de encontro às preferências do 
administrado que hoje pretende ser ouvido e participar das decisões administrativas. 
Finalmente, devido à enorme expansão da intervenção do Estado, a via autoritária 
não é susceptível de ser utilizada, a não ser que se transforme a Administração numa 
“gigantesca máquina repressiva” (DEBBASCH).59  

 

Entendimento similar é delineado por Alexandre Santos de Aragão, ao afirmar, 

quando tratar das finalidades de um Estado Democrático de Direito, que "muitas vezes esses 

                                                           

57 MEDAUAR, 2003, p. 210. 
58 MOREIRA NETO, 2006b. p. 363-364. 
59 ESTORNINHO, Maria João. Réquiem pelo contrato administrativo. Coimbra: Almedina, 2003. p. 60. 
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objetivos podem ser melhor alcançados de forma consensual do que coercitiva, não fazendo 

sentido que a Administração tenha sempre que necessariamente optar por mecanismos 

regulatórios verticais, não tão eficientes e mais gravosos para os interesses envolvidos"60. 

Nesse contexto eclode a denominada “administração consensual”61, que se expressa 

por meio da “administração concertada” e pela “contratualização administrativa". 

De acordo com Diogo de Figueiredo Moreira Neto, a expressão “administração 

concertada” trata-se de “uma fórmula sintética designativa para ‘os novos modelos da ação 

administrativa, ou seja, aqueles módulos organizativos e funcionais caracterizados por uma 

atividade consensual e negocial’”62. Tomás-Ramón Fernández e Eduardo García de Enterría 

caracterizam a administração concertada como aquela espécie em que o ente administrativo 

 

renunciaria ao emprego de seus poderes com base na imperatividade e 
unilateralidade, aceitando realizar acordos com os particulares destinatários da 
aplicação concreta desses poderes, ganhando assim uma colaboração ativa dos 
administrados mais benéfica (não apenas no âmbito da ordem social, mas também 
no da própria eficácia)63.  

 

Segundo Estorninho, 

 

este fenômeno insere-se num processo complexo, no qual o Estado tem vindo a 
adoptar “modelos organizatórios novos e complicados” (NIGRO), de entre os quais 
se pode salientar: a fuga para o Direito Privado, a administração através de 
instrumentos legais ou a difusão de um modelo contratual através do qual a 
Administração, em vês de impor “uma orientação ou ditar um acto, «acorda» com os 
próprios destinatários da acção a solução para o problema administrativo ou até 
político” (NIGRO). Nesta evolução, o acto administrativo tende a perder a “sua 
posição de protagonista nas relações entre o Estado e os cidadãos” (NIGRO).64  

 

John Eberhard Schmidt-Assmann, por sua vez, ressalta que “o modo de atuação e de 

trabalho característicos da Administração cooperativa está modificando as técnicas e os 
                                                           

60 ARAGÃO, 2002. p. 110. 
61 De acordo com Gustavo Henrique Justino de OLIVEIRA, “entende-se como formas de expressão da 
Administração Consensual o modo de atuação dos órgãos e entidades administrativas a partir de bases e de 
procedimentos que privilegiam o emprego de técnicas, métodos e instrumentos negociais, visando atingir 
resultados que normalmente poderiam ser alcançados por meio da ação impositiva e unilateral da Administração 
Pública”. OLIVEIRA, Gustavo Henrique Justino de; SCWANKA, Cristiane. A administração consensual como 
a nova face da administração pública no século XXI: fundamentos dogmáticos, formas de expressão e 
instrumentos de ação. Anais do Encontro Nacional do Conpedi Manaus, 2006. p. 137   
http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/salvador/gustavo_henrique_justino_de_oliveira.pdf  
62 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Ibid., 2006. p. 335. 
63 FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón; GARCÍA DE ENTERRIA, Eduardo. Curso de derecho administrativo. 9. ed. 
Madrid: Civitas, 1999. v. 1, p. 661. 
64 ESTORNINHO, 2003. p. 64. 
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postulados em que se assenta o Direito administrativo, seus princípios de direção ou de 

governo”65. Nesse novo modo de atuar do Estado66, o ato administrativo como meio de ação 

da Administração pública, principalmente no que diz respeito à sua atuação perante os 

particulares, tem importância diminuída ante o crescente destaque adquirido pela figura do 

contrato. Busca-se a formulação de soluções a partir da concordância entre ente 

administrativo e interessados, com a participação de sujeitos diversos – sejam eles todos 

públicos, sejam eles públicos e privados. A idéia de “comando” cede lugar à de “negociação”. 

O cenário é bem percebido por Gustavo Henrique Justino de Oliveira, ao asseverar que 

 

diante da lógica difusa da sociedade contemporânea (sociedade ordenada em rede) 
exige-se que o Estado imprima maior capilaridade aos órgãos e entidades integrantes 
da arquitetura administrativa. Somente assim o ente estatal poderá tornar efetivas as 
ações por ele coordenadas, realizadas, reguladas ou fomentadas. Nessa perspectiva 
despontam os acordos como modalidades negociais aptas a concretizar e 
regulamentar as ações concertadas entre Estado, empresas e organizações da 
sociedade civil.67 

 

Para Eduardo García de Enterria e Tomás-Ramón Fernández, “a «administração 

concertada» marca um caminho a que é forçoso recorrer ou, ao menos, explorar, posto que já 

não cabe seguir ignorando por mais tempo que a Administração negocia e que a negociação se 

converteu em um instrumento imprescindível na tarefa de administrar”68.  

A administração pública concertada tem, portanto, como característica a formação de 

uma relação de parceria entre Administração e administrados, com a expansão do diálogo 

entre as partes, em oposição à concepção de sujeição dos segundos em relação à primeira, 

típica dos contratos administrativos clássicos. 

É marcada pela negociação e pela formação de um consenso entre os sujeitos, com a 

participação do administrado na definição do interesse público, na formulação de políticas 

públicas e na elaboração de soluções, compreendendo que a Administração pública é mais 

eficaz quando o administrado adere à sua atuação. Como bem observa Odete Medauar, 

 

                                                           

65 SCHMIDT ASSMANN, John Eberhard. La teoría general del derecho administrativo como sistema. Madrid: 
Marcial Pons, 2003. p. 38. 
66 Odete MEDAUAR ressalta que tais práticas, nos países sem regime administrativo sempre foram empregadas 
amplamente, não obstante apenas recentemente terem sido adotas pelos Estados de ordenamento de regime 
administrativo. MEDAUAR, 2003, p. 209. 
67 OLIVEIRA, 2008, p. 44 
68 FERNÁNDEZ, 1999, p. 663. 
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a atividade de consenso-negociação entre Poder Público e particulares, mesmo 
informal, passa a assumir papel importante no processo de identificação e definição 
de interesses públicos e privados, tutelados pela Administração. Esta não mais 
detém exclusividade no estabelecimento do interesse público; a discricionariedade 
se reduz, atenua-se a prática de imposição unilateral e autoritária de decisões. A 
Administração volta-se para a coletividade, passando a conhecer melhor os 
problemas e aspirações da sociedade. (...) Daí decorre um novo modo de agir, não 
mais centrado sobre o ato como instrumento exclusivo de definição e atendimento 
do interesse público, mas como atividade aberta à colaboração dos indivíduos. Passa 
a ter relevo o momento do consenso e da participação69.  

 

No mesmo sentido, Jean-Pierre Gaudin afirma: 

 

hoje, as políticas públicas aparecem cada vez mais como o produto de iniciativas 
múltiplas, às vezes públicas e privadas, internacionais, nacionais e locais. (...) A 
parceirização entre os setores privado e público é buscada nos domínios mais 
variados, da ação econômica ao meio ambiente, e até às políticas soberanas. A 
descentralização de competências e de iniciativas conduz às novas formas de 
cooperação entre os múltiplos níveis territoriais70. 

  

Nessa esteira, há muito Garcia Oviedo já afirmava que “para alcançar a mais alta e 

eficaz gestão dos serviços, empresas e bens, a administração deve também participar da 

celebração de atos plurilaterais, originando-se assim verdadeiras convenções, nas quais 

participam distintos órgãos da administração, ou naquelas em que esta se vincula diretamente 

aos particulares”71.  

De acordo com Diogo de Figueiredo Moreira Neto, a inclusão do elemento 

“consensualidade” no agir da Administração pública, bem como a participação dos 

administrados é consoante ao modelo democrático contemporâneo, ao aprimorar a 

governabilidade e, conseqüentemente a eficiência, além de garantir a legitimidade. Segundo 

ele, 

 

a participação e a consensualidade tornaram-se decisivas para as democracias 
contemporâneas, pois contribuem para aprimorar a governabilidade (eficiência); 
propiciam mais freios contra o abuso (legalidade); garantem a atenção de todos os 
interesses (justiça); proporcionam decisão mais sábia e prudente (legitimidade); 
desenvolvem a responsabilidade das pessoas (civismo); e tornam os comandos 
estatais mais aceitáveis e facilmente obedecidos (ordem).72 

 

                                                           

69 MEDAUAR, Odete. 2003, p. 211. 
70 GAUDIN, Jean-Pierre. La action publique. Paris: Presses de science politique, 2004. p. 2. 
71 GARCIA OVIEDO, Derecho administrativo. Madrid, 1959. p. 577. 
72 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Mutações do Direito Administrativo. 4. ed. Rio de Janeiro, Renovar, 
2003. p. 41 
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Percebe-se, assim, uma alteração na racionalidade e nos usos do contrato73 pela 

Administração Pública, que tem o seu caráter autoritário e unilateral arrefecido, passando o 

instrumento a se ajustar às necessidades da sociedade. 

Conforme ressalta Gustavo Justino de Oliveira, “é a expansão do consensualismo que 

confere novos usos à categoria jurídica do contrato no setor público”74. Nesse diapasão, o 

jurista defende a existência de um módulo consensual da administração pública, que 

abrangeria não somente o contrato administrativo, mas também os diversos ajustes e pactos 

“passíveis de serem empregados pela Administração Pública na consecução de suas atividades 

e atingimento de seus fins”75.  

A doutrina vem reconhecendo largamente os novos e mais amplos usos do contrato 

pela Administração Pública.  Nesse sentido, José Manuel SÉRVULO CORREIA afirma:  

 

tem-se podido presenciar o incremento do recurso pela Administração à via 
contratual de persecução de suas atribuições. Várias razões ditam o fenômeno, desde 
o alargamento do intervencionismo econômico do Estado à procura de um novo 
estilo de administração, mais marcado pela participação dos particulares e por uma 
maior procura de consenso, flexibilização e particularização das decisões76.  

 

Da mesma forma, Enzo Roppo observa o crescente uso da figura contratual na atuação 

do Estado para a consecução de seus fins, e constata: “o papel do contrato se apresenta como 

instrumento cada vez mais utilizado e necessário para as finalidades da acção administrativa – 

não já, portanto simples objecto da intervenção pública, mas seu meio insubstituível”77.  

É necessário assinalar, todavia, que o contrato não tem seus usos pelos entes 

administrativos ampliados apenas quantitativamente, mas também qualitativamente, 

adquirindo novos papéis. Segundo Roppo, 

 

trata-se, em suma, do fenómeno pelo qual relações e situações que envolvem 
interesses dos cidadãos privados, que segundo os esquemas clássicos da acção 
administrativa (baseada tradicionalmente na contraposição entre autoridade e 
liberdade) eram disciplinados através de procedimentos unilaterais da administração, 

                                                           

73 De acordo com Enzo ROPPO, “o contrato não está «morto», mas está simplesmente «diferente» de como era 
no passado; e mais que de um retorno do «contrato ao status», parece legítimo falar de uma passagem de um 
modelo de contrato a um novo modelo de contrato, adequado às exigências dos novos tempos. ROPPO, Enzo. O 
contrato. Coimbra: Almedina, 2009. p. 347. 
74 OLIVEIRA, Gustavo Henrique Justino de. O contrato de gestão da administração pública brasileira.Tese de 
doutorado. Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2005. p. 172. 
75 Idem  
76SÉRVULO CORREIA, 1987, p. 353. 
77 ROPPO, 2009, p. 342. 
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e, portanto, por via administrativa, tendem, cada vez mais, a ser regulamentados por 
via convencional, e, portanto, na base de um acordo entre privado e ente público. E 
o instrumento deste novo modelo de acção administrativa, organizado sobre o 
consenso e não já sobre a imposição, é, fundamentalmente, o contrato, embora 
adaptado às peculiaridades das situações e das funções inéditas com as quais é 
chamado a confrontar-se.78 

 

Essa nova realidade também é apreendida por Marçal Justen Filho. Assevera ele ser o 

contrato um instituto em transformação e que deve se amoldar ao Estado Democrático de 

Direito – um espaço em que as fórmulas autoritárias são superadas e dão lugar à cooperação, 

em que o administrado não é um simples súdito, mas sim um sujeito de direitos.  Segundo o 

ele, 

 

a aplicação do instituto do contrato comporta, em decorrência, usos e variações que 
não necessariamente se relacionam com os conceitos desenvolvidos pelo 
pensamento pandectístico que dominou a teoria geral do direito. Sob inúmeros 
ângulos, o conceito de contrato se encontra em aberto, admitindo inovações cujo 
limite se encontra nos princípios fundamentais do direito. Mais precisamente e 
especialmente no âmbito do direito administrativo, trata-se de conjugar a figura do 
contrato com o postulado do Estado de Direito Democrático. Duas decorrências 
fundamentais derivarão dessa conjugação. A primeira reside na constatação de que 
se reserva ao contrato uma utilização cada vez mais intensiva e efetiva. A idéia de 
um Estado Democrático tende a reduzir a utilização dos instrumentos jurídicos 
autoritativos, substituídos por uma atuação de natureza cooperacional. Por outro 
lado, a utilização e a interpretação dos contratos administrativos se sujeita ao 
princípio da razoabilidade e de sua instrumentalidade ao fim do Direito79.   

 

Daí depreende-se a idéia de contratualização da Administração Pública, expressão que, 

de acordo com Jean-Marie Pontier, 

 

deriva do termo “contrato”, mas é muito mais amplo que esse último, pois não evoca 
unicamente um ato que é a concretização jurídica de um acordo de vontades, mas 
sim um conjunto de atividades ou um modo de relações entre as pessoas. A 
contratualização significa a substituição das relações baseadas na subordinação ou 
comando por relações fundadas na discussão e na troca.80 

 

Nesse novo contexto o contrato adquire características distintas daquelas celebradas 

pelo modelo clássico de contrato administrativo. Se ele continua sendo uma ferramenta pela 

qual se criam, modificam ou extinguem relações jurídicas entre as partes signatárias, a 

                                                           

78 Idem. 
79 JUSTEN FILHO, Marçal. Contratos entre órgãos e entidades públicas. Revista de Direito Administrativo 
Aplicado, Curitiba, a. 3. n. 10, p. 688-699. jul/set. 1996. p. 689. 
80 PONTIER, Jean-Marie. Les contrats de plan entre l’État et les regións. Paris: Presses Universitaires de 
France, 1998. p. 17.  
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tradicional “sujeição” do contratado em relação ao contratante é mitigada. As prerrogativas de 

que é dotada a Administração Pública devem ser aquelas essenciais à preservação do interesse 

público, sem que afrontem ou violem direitos fundamentais dos particulares. O caráter de 

adesão do contratado ao instrumento cede espaço à negociação e à criação de soluções 

conjuntas.  

Surgem novas modalidades de contratos administrativos, a ver os contratos celebrados 

entre entes estatais, no âmbito das relações Administração Pública – Administração Pública – 

situação em que, em geral, inexiste subordinação entre as partes, dada a posição de igualdade 

que lhes é típica. Nesse diapasão, tem-se o advento dos acordos, pactos e convênios, que 

poderão abranger tanto um ente estatal e seus órgãos, definindo metas e planos de ação, como 

mais de um ente federativo, em especial, no âmbito da prestação de serviços públicos. 

Como observa José Manuel Sérvulo Correia, 

 

se alguns contratos administrativos se podem ainda caracterizar pela sujeição do 
contraente a poderes de autoridades detidos pela Administração contratante no 
âmbito da execução do contrato (e mesmo em tal domínio se impõe a prudência 
quanto a generalizações infundadas), com outros isso não sucede. São esses outros 
aqueles que o PCPAG denomina contratos administrativos de cooperação paritária, 
os quais tanto podem ter como partes a Administração e um particular como duas 
pessoas colectivas integradas na Administração. A existência de contratos colectivos 
entre pessoas colectivas públicas constitui, portanto, prova da insuficiência do 
critério da sujeição. Este critério exclui os contratos administrativos entre pessoas 
colectivas públicas, quando é evidente que entre elas se criam, modificam ou 
extinguem por contrato relações jurídicas que são de direito administrativo81. 
(g.n.)  

 

Diogo de Figueiredo Moreira Neto também atenta para as novas modalidades 

de avenças celebradas pelo Estado no bojo do movimento de contratualização, distinguindo 

aquelas de caráter cooperativo – celebradas entre entes estatais – e as de caráter colaborativo – 

celebradas entre ente estatal e particulares. O jurista as situa paralelamente à figura jurídica do 

contrato, qualificando-as como acordos não contratuais. Ele afirma:  

 

ao lado dos contratos, foram as formas de acordos não contratuais, denominadas 
mais apropriadamente de atos complexos pelos doutrinadores alemães e italianos, 
que se desenvolveram extraordinariamente, acrescentando às formas já tradicionais e 
mais conhecidas do convênio e do consórcio, novas e engenhosas modalidades de 
conjugação e de coordenação de esforços, tanto postos em cooperação – as 
pactuadas entre pessoas estatais, como as referidas modalidades –, como em 
colaboração – aquelas pactuadas com pessoas privadas –, como são, por exemplo, 

                                                           

81 SÉRVULO CORREIA, 1987, p.353. 
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entre outros, os acordos de programa, os (impropriamente denominados) contratos 
de gestão, os acordos substitutivos e as modalidades de parcerias público-privadas, 
que são as mais recentes e adequadas à realização de serviços públicos em que 
grandes aportes de capitais e de tecnologia demandam, consequentemente formas 
mais atrativas e seguras para os investidores nacionais e estrangeiros.82 

 

Odete Medauar faz alusão ao termo “parceria”, que emergiu na década de 90 

do século XX, associado à contratualização, “para abranger os diversos ajustes que expressam 

a colaboração entre entidades públicas ou entre entidades públicas e setor privado, ou, ainda, 

entre todas estas partes, envolvendo assim uma pluralidade de atores”83.  

Todavia, é importante assinalar que nem sempre as denominações “acordo”, “pacto” 

ou “convênio”, dentre outras, revela de modo claro a figura jurídica em questão ou o regime 

jurídico que lhe é aplicável84. Em alguns casos, está-se, em verdade, diante de verdadeiros 

contratos. Em outros, de atos jurídicos complexos. Faz-se necessário examinar 

substancialmente o instrumento para definir com clareza a sua natureza jurídica. José María 

Rodriguez de Santiago chama atenção para essa problemática. Ressalta ele que 

 

tanto nas relações entre Administração e cidadão, como nas que se estabelecem entre 
Administrações públicas, a designação de um ato jurídico com conceitos  como 
“convênio”, “concerto”, “acordo”, “protocolo”, ou algum semelhante, muitas vezes 
pretende justamente, mais do que fazer remissão a um determinado regime jurídico, 
evitar um pronunciamento expresso sobre a precisa natureza daquilo que se situa sob 
esses termos. Já se chamou a atenção em nossa doutrina sobre a conveniência de se 
escapar de um pancontratualismo  acrítico, que vê sempre contratos onde aparece 
duas ou mais vontades concordes; e já se demonstrou que sob a ambígua 
terminologia do convênio, do concerto, etc. – envolta em um halo de modernidade, 
como reação a um “unilateralismo” imperativo, que hoje estaria superado – se 
escondem, não poucas vezes, resoluções administrativas que dependem da aceitação 
de seu destinatário ou de normas com um procedimento especial de elaboração. Em 
outras ocasiões, não obstante, deve se admitir a existência de verdadeiros 
contratos85.  

 

O autor sugere dois métodos passíveis de serem utilizados na identificação da natureza 

contratual em um instrumento qualificado como convênio. Primeiramente, caberia analisar se 

                                                           

82 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Mutações nos serviços públicos. WAGNER JUNIOR, Luiz 
Guilherme Costa (Coord.). Direito público: estudos em homenagem ao professor Adilson Abreu Dallari. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2004. p. 211-236. 
83 MEDAUAR, 2003. p. 213.  
84 Nesse sentido, José María Rodriguez de Santiago assevera que, no direito espanhol, o termo “convênio” é 
frequentemente utilizado como “um conceito meramente descritivo, que não pretende remitir a uma precisa 
natureza jurídica da figura a que se refere, mas apenas expressar que na formação de dito ato jurídico intervêm 
vontades concorrentes de dois ou mais sujeitos”. SANTIAGO, José María Rodriguez de. Los convenios entre 
administraciones públicas. Madrid: Marcial Pons ediciones jurídicas e sociales, 1997, p. 95. 
85 SANTIAGO, Ibid., p. 95-96. 
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a regulamentação pelo direito positivo da figura convencional em questão corresponde ou não 

aos princípios próprios dos contratos – submissão das partes à lex contractus, indenização em 

caso de inadimplemento, ius variandi, etc. Contudo, uma vez que usualmente a legislação 

relativa aos convênios se limita a tratar de competências e procedimentos e impede que se 

extraia a real natureza jurídica do instrumento em questão. Outra possibilidade é examinar o 

papel e o valor que, em um determinado convênio, possui a vontade das partes que o 

celebram. “O que diferenciaria o contrato de outros atos jurídicos públicos é que naquele os 

direitos e obrigações que se constituem entre as partes, isto é, o conteúdo do negócio jurídico, 

tem seu fundamento na vontade coincidente – e de igual valor – das partes”86.        

Certo é que, seja sob a forma de um contrato, de um convênio ou de um acordo, o agir 

coordenado da Administração Pública – seja ele mediante colaboração ou cooperação – lhe é 

bastante benéfico, tornando-a mais eficiente e mais pronta a corresponder aos anseios da 

sociedade e melhor realizar o interesse público. Diogo de Figueiredo Moreira Neto explica 

que “coordenar atividades é maximizar os meios dispostos pelos associados de modo a obter 

resultados de interesse comum com menos custos e mais celeremente, atuando cada associado 

em seu específico campo e com seus próprios meios”87. 

Enquanto a cooperação se dá entre entidades públicas, comprometidas com o dever 

comum de persecução do interesse público, sob a forma de consórcios e convênios, por 

exemplo; a colaboração ocorre entre Administração Pública e entidades privadas, por uma 

disposição voluntária das partes associadas, vislumbrando-se sob as modalidades de 

convênios, termos de parceria, joint ventures públicas, dentre outras 88. 

Hartmut Maurer é enfático quanto às vantagens do contrato administrativo em relação 

à atuação unilateral da Administração Pública frente aos administrados, ressaltando que estes 

poderão fomentar o ente administrativo com conhecimentos e informações relevantes à 

realização do interesse público. Segundo Maurer, 

 

o cidadão é incluído na regulação; ele pode ter voz ativa, fazer propostas e oferecer 
alternativas. Dessa forma, ele mesmo pode exercer influência sobre a decisão. Em 
contrapartida, a administração pode aproveitar-se dos conhecimentos e experiências 
especiais do cidadão familiarizado com o caso concreto. As circunstâncias 
complicadas de nosso tempo conduzem, aliás, sempre mais a isto, que não só o 
cidadão depende da administração, mas também a administração da informação e da 

                                                           

86 SANTIAGO, 1997, p. 99. 
87 MOREIRA NETO, 2004, p. 211-236, p. 228 
88 Idem 
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cooperação do cidadão. (...) Ele está, certamente, antes disposto a observar um 
contrato administrativo co-criado por ele do que um ato administrativo imposto a 
ele89. 

 

Jean-Pierre Gaudin ressalta que esse movimento de contratualização atinge 

também a ação pública e mesmo a formulação de políticas públicas, e enxerga a difusão dos 

métodos contratuais sob dois enfoques: sob as formas de participação e consulta pública e sob 

as formas de coordenação entre instituições e atores sociais que participam da ação pública, 

observando que a ação pública jamais é definida e, menos ainda, conduzida a portas 

fechadas90. Ela deve envolver os entes estatais, nos diversos níveis, e a sociedade, posto que 

assim obtêm-se melhores resultados. 

Ademais, com a colaboração dos administrados na consecução de determinadas 

atividades, a Administração pode dedicar maiores esforços nos setores em que a sua ação 

direta é necessária e imprescindível. Nesse sentido, Moreira Neto: 

 

mais leve, sem os desgastes de suportar os próprios erros, a Administração Pública 
pode concentrar-se na tarefa de regular, fiscalizar e sancionar, sem praticar a gestão, 
cada vez mais exigente, de serviços de variada natureza, que se constituem em 
grande parte em atividades estranhas aos procedimentos governativos tipicamente 
estatais. 
E mais leve, significa também que poderá concentrar seus esforços e seus recursos 
para que seja mais eficiente em suas próprias tarefas governativas, reduzindo os 
custos do Estado para a sociedade91.  

 

A Administração Pública por consenso enseja a idéia da busca de soluções negociadas 

para o atendimento do interesse público. Contudo, é precípuo esclarecer que, com o emprego 

da consensualidade, jamais se transige sobre o interesse público – o que seria inconcebível à 

luz do princípio da indisponibilidade de tal interesse. O que ocorre, em verdade, é o uso de 

novos métodos para o seu atendimento, em busca da otimização da atividade administrativa.   

Com efeito, afirma Enzo Roppo: 

 

por um lado, não deve subvalorizar-se o risco de difusão das técnicas «consensuais» 
no campo da acção administrativa, e, portanto, a prática constante do negócio e do 
acordo com os privados, acabarem por determinar desvios perigosos no modo de 
proceder e nos objectivos dos poderes públicos, dando azo a formas de colusão e 
mesmo a situações em que é fácil que interesses individuais se sobreponham aos 

                                                           

89 MAURER, Hartmut. Elementos de direito administrativo alemão. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 
2001, p. 134.  
90 GAUDIN, Jean-Pierre. Gouverner par contrat. Paris: Presses de sciences politiques, 1999, p. 29. 
91 MOREIRA NETO, 2004, pp. 211-236, p. 228 



37 
 

 

interesses da colectividade. Mas por outro lado, essa afirmação do modelo 
«convencional» em lugar dos instrumentos de imposição unilateral, assinala um 
processo rico de potencialidades positivas: isto porque a procura e a promoção 
do «consenso» dos «administrados» significam desenvolvimento da sua activa e 
consciente «participação», na qual por sua vez se encontra um pressuposto da 
democracia e, ao mesmo tempo, de eficiência do procedimento administrativo. 
Neste sentido, o contrato, com os valores que exprime, coloca-se, de certo modo, 
como símbolo e suporte de um novo e mais avançado modelo de relação entre 
autoridade e liberdade92. (g.n.)  

 

Paralelamente, tem se a compreensão de Marçal Justen Filho, segundo o qual, 

 

repudiar o totalitarismo e o arbítrio estatal não envolve qualquer desmerecimento à 
transcendência do interesse público. Afirmar a democracia, os limites ao Estado e a 
dignidade do cidadão não significa limitar o Estado nem subordiná-lo ao interesse 
privado. O Estado é dos instrumentos inafastáveis de realização do bem comum e de 
tutela ao interesse da coletividade. Bem por isso, a construção de um Estado de 
Direito não eliminou o Direito Público. Muito pelo contrário, o Direito Público é 
indissociável da idéia de um Estado de Direito93. 

 

Insta salientar, ainda, que a Administração pública está vinculada, em toda a sua 

atuação – inclusive no que diz respeito à formalização de avenças com entes públicos e 

privados – ao princípio da legalidade. Tal princípio conserva sua atualidade ao dispor que 

todos os entes e órgãos da Administração devem observar a lei formal e os preceitos 

decorrentes de um Estado Democrático de Direito, bem como aos demais fundamentos e 

princípios de base constitucional, além das normas por eles próprios editadas94. Sendo assim, 

todo e qualquer contrato, acordo, pacto ou negócio jurídico do qual um ente administrativo 

vier a ser partícipe, deverá ser consoante à lei e aos princípios jurídicos a que está vinculada a 

Administração pública. 

Essa nova racionalidade que passou a permear o agir administrativo resultou na 

valorização do instrumento contratual como meio de a Administração Pública atingir seus 

objetivos, surgindo novas espécies de contratos administrativos, os quais serão objeto do 

próximo item. 

 

 

 

                                                           

92 ROPPO, Enzo. 2009, p. 346-347. 
93 JUSTEN FILHO, 2003, p. 167. 
94 Conforme Odete Medauar, 2010, p. 127-128. 
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1.4 As novas modalidades contratuais administrativas e os contratos interadministrativos 

 

As novas possibilidades de contratos administrativos, que extrapolam o modelo 

clássico cunhado na contraposição de um sujeito privado a um ente estatal e que situa o 

primeiro numa posição de sujeição em relação ao segundo, são amplamente conhecidas por 

vários ordenamentos jurídicos europeus. 

Odete Medauar ressalta que o ordenamento jurídico francês faz largo uso das várias 

modalidades de acordos, diversas dos contratos administrativos tradicionais. Segundo ela, “há 

todo um grupo de contratos celebrados entre o Poder Público e empresas privadas com o 

objetivo de execução de planos econômicos, na idéia de contrato como instrumento de 

execução do plano”95. São exemplos96 os contratos de programa franceses97, por meio dos 

quais empresas privadas são liberadas de limitação de preços, desde que seus programas de 

investimento e de produção, bem como a sua política sindical, sejam conformes aos objetivos 

do plano estatal; os contratos de estabilidade, que permitem às empresas aumentar o preço de 

determinados produtos, desde que reduzam os de outros, mantendo-se assim um preço médio 

constante; dos contratos fiscais, nos quais um benefício fiscal, precário e individual, é 

concedido com um fim econômico. 

Na Itália, por sua vez, tem-se como exemplo os contratos de emprego público e as 

convenções urbanísticas.      

O direito alemão conhece os contratos jurídico-subordinativos – “trata-se de contratos 

entre pessoas que, fundamentalmente, estão na relação-sobreordenação-subordinação, 

portanto, tratam-se de, sobretudo, contratos entre o Estado e o cidadão”98. São espécies deste 

tipo o contrato de transação e o contrato sinalagmático. O primeiro demanda que ambas as 

partes signatárias cedam parcialmente a seus interesses para a obtenção de uma solução. Já o 

contrato de transação tem como cerne a presença de obrigações reciprocamente 

condicionadas, devendo a prestação do cidadão (i) ser convencionada para uma determinada 

                                                           

95 MEDAUAR, 2003, p. 211. 
96 Conforme aduz Odete Medauar, 2003, p. 211. 
97 Ressalte-se que o conceito de “contrato de programa” na França não guarda identidade com o contrato de 
programa brasileiro. 
98 MAURER, 2001, p. 121. 
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finalidade, (ii) servir o cumprimento de tarefas públicas, (iii) ser conveniente  segundo todas 

as circunstâncias e (iv) estar em conexão objetiva com a prestação contratual das autoridade99. 

No âmbito dos contratos celebrados entre pessoas jurídicas de direito público, 

usualmente denominados de contratos de coordenação ou contratos jurídico-coordenativos, na 

esteira da doutrina alemã, ou, ainda, contratos interadministrativos, contratos plurilaterais ou 

contratos organizacionais, conhece-se os contratos entre entes estatais (contratos 

interfederativos), bem como entre entes estatais e autarquias ou pessoas coletivas públicas100. 

Os contratos interadministrativos são compreendidos como aqueles celebrados entre 

dois ou mais entes estatais, de mesmo nível ou de níveis distintos – nacional, estadual ou 

regional e municipal. 

Marçal Justen Filho denomina os contratos celebrados entre os entes estatais, 

destituídos da natureza comutativa dos contratos clássicos e típicos do direito civil, de 

contratos organizacionais ou plurilaterais, na esteira de Ascarelli. De acordo com o ele, 

as pessoas integrantes das Administração Pública podem comprometer-se a conjugar 
esforços e recursos para o atingimento de fins de interesse comum. Nesses casos, 
existe uma contratação, na acepção da configuração de um acordo de vontades apto 
a gerar direitos e obrigações para as partes. Mas não é possível reconhecer-se um 
contrato exatamente idêntico àquele que é instrumento das trocas econômicas. 
(...) 
essa categoria (dos contratos clássicos comutativos) não se confunde com os acordos 
que se destinam a promover uma estrutura de bens e a organização do esforço de 
pessoas para o desempenho de atividades de interesse comum. Esses contratos 
vinculam pessoas que não pretendem, de modo imediato, incorporar em seu 
patrimônio pessoal uma prestação que está no patrimônio do outro contratante. Há 
um interesse comum das partes – que propiciarão resultados que interessam de modo 
homogêneo a todos os contratantes101. 

 

A espécie pode ser considerada uma manifestação do fenômeno de contratualização na 

esfera pública, a qual, por sua vez, está fortemente associada à concepção de descentralização 

e de repartição de competências. 

Miguel Angel Berçaitz atenta para o fato de esta espécie de contratos ter proliferado 

muito em virtude da criação de um grande número de entes autárquicos, com o fim de 

responder a uma mais adequada prestação de serviços a cargo do Estado mediante a 

                                                           

99 Ibid., p. 123. 
100 As pessoas coletivas públicas do direito português e de vários países continentais europeus se assemelham às 
autarquias e fundações públicas conhecidas no direito brasileiro. 
101 JUSTEN FILHO, Marçal.  Parecer elaborado pelo professor doutor Marçal Justen Filho, versando sobre a 
minuta de anteprojeto da lei da política nacional de saneamento básico, p. 49. 
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/revista/Rev_72/Pareceres/saneamento_complementar_MarcalJustenFilh
o_1.pdf. Acesso em 20/03/2011. 
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descentralização de funções102. O autor elenca dois tipos distintos de contratos 

interadministrativos, quais sejam: 

- aqueles em que os entes contratantes pretendem administrar em comum um 

serviço público sem constituir uma nova pessoa jurídica superior, com um sujeito 

acordando em pagar ao outro valores pela extensão da atividade aos seus 

habitantes; 

- aqueles em que, para a prestação do serviço, constituem uma administração 

consorciada dotada de personalidade jurídica autônoma103.  

Rafael Entrena Cuesta, por sua vez, qualifica os contratos celebrados entre 

entes administrativos em contratos de colaboração e contratos de cooperação. Nos primeiros 

somente uma das partes é titular do serviço público (...), por isso se produz uma 
situação de desigualdade entre os contratantes, que dá lugar a um regime 
exorbitante: estes são autênticos contratos administrativos. Nos segundos, ambas 
entidades possuem competência sobre o serviço (...) de onde a situação é de 
desigualdade entre as partes e deve reservar-se para estes a denominação de 
contratos públicos” 104. Note-se que tais conceitos de cooperação e de colaboração 
são distintos daqueles usualmente postos pela doutrina brasileira, na esteira de 
Diogo de Figueiredo Moreira Neto, para o qual a cooperação se refere ao ajuste 
entre mais de um ente intraestatal ou paraestatal, enquanto os ajustes de colaboração 
são firmados entre um ente integrante da Administração pública e um ente 
extraestatal105.  
 

Quanto ao regime jurídico incidente sobre as avenças celebradas entre entes 

integrantes da Administração pública, Berçaitz ressalta que, na formação, execução e extinção 

do contrato, as regras de direito público que regulam os contratos administrativos clássicos ou 

tradicionais não são aplicáveis em toda a sua extensão. Não são exigidos, por exemplo, 

depósitos de garantia ou de fiança, é prescindida a licitação e o regime sancionatório é 

arrefecido, buscando-se soluções conciliatórias para eventuais conflitos entre as partes. 

Não obstante os contratos interadministrativos serem celebrados entre duas pessoas 

jurídicas situadas, a princípio, num plano de igualdade, posto que ambas são entes 

administrativos, é possível haver situações de subordinação entre as partes. Isso ocorrerá 

especialmente quando as partes signatárias não perseguirem, por meio do instrumento, 

interesses comuns, mas díspares. Nessas hipóteses, “o titular do serviço público, ou da obra 

                                                           

102 BERÇAITZ, 1980, p. 149. 
103 Idem 
104 ENTRENA CUESTA, Rafael. Consideraciones sobre la teoria general de los contratos administrativos. 
Revista de la Administracion Publica. Madrid, 1957, n. 24, p. 74-75. 
105 MOREIRA NETO, Curso de direito administrativo. 14. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2006. p. 276. 
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pública ou do domínio público, terá sempre uma situação de privilégio frente à outra parte, 

imposta pela necessidade do serviço em questão ou pela necessidade pública que o contrato 

afete”106. Ressalta, ainda, que, em verdade, não se trata da subordinação de uma pessoa 

integrante da Administração pública em relação à outra contratante, mas sim em relação à 

execução e extinção do vínculo criado pelo contrato administrativo. Sua origem está na 

diferença de propósitos das partes envolvidas – enquanto uma, agindo como Administração 

pública, persegue a realização de necessidades públicas, a outra busca a colocação produtiva 

de seu capital, de seus produtos ou de sua atividade107. 

Entendimento diverso é exposto por Juan Carlos Cassagne108, para quem é patente que 

inexiste subordinação ou supremacia de uma entidade em relação à outra, posto que ambas as 

partes são entes administrativos, e que, portanto, não há a possibilidade de serem exercidas 

prerrogativas de poder público, com exceção daquelas autorizadas pela Constituição. 

Marçal Justen Filho compreende que a posição de isonomia em que se situam os entes 

contratantes, impede a superioridade jurídica de um em relação ao outro. Contudo, isso não 

impede que o contrato delineie os termos do relacionamento entre as partes, imponde deveres 

de um em relação ao outro. De acordo com o jurista, 

  

quando duas pessoas administrativas avençam um contrato administrativo 
plurilateral, ambas ingressam na avença em uma situação de equivalência jurídica. 
Não é possível afirmar que qualquer uma delas dispõe de superioridade jurídica em 
relação à outra. E o princípio da isonomia dos entes federados exclui o cabimento de 
uma produzir intervenções na órbita da outra – ao menos, elimina a viabilidade de 
invocar o clássico ‘interesse público’ como fundamento para tanto. Afinal, todas as 
entidades envolvidas buscam, de modo equivalente, realizar as diversas 
manifestações de interesse público. 
(...) 
Isso não exclui a possibilidade de as partes determinarem, de modo preciso e 
minucioso, as condições de seu relacionamento. É perfeitamente possível que 
determinados poderes anômalos sejam reconhecidos a uma das partes em face da 
outra – mas tal dependerá da observância de requisitos apropriados, disciplinados de 
modo expresso no instrumento contratual109. 

 

                                                           

106 BERÇAITZ, 1980, p. 151. 
107 BERÇAITZ, Miguel Angel. Teoria general del contrato administrativo. Buenos Aires: Depalma, 1980, p. 
152. 
108 CASSAGNE, Juan Carlos. El acto administrativo. Buenos Aires, 1974, p. 118. 
109 JUSTEN FILHO, Marçal.  Parecer elaborado pelo professor doutor Marçal Justen Filho, versando sobre a 
minuta de anteprojeto da lei da política nacional de saneamento básico, p. 53. Em: 
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/revista/Rev_72/Pareceres/saneamento_complementar_MarcalJustenFilh
o_1.pdf. Acesso em 20/03/2011. 
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José Maria Rodriguez de Santiago, na esteira de Willibalt Apelt, enfatiza o caráter 

vinculante das avenças formalizadas entre entes administrativos. O posicionamento é 

coerente: além de as partes signatárias se encontrarem em posição de igualdade, a finalidade 

pública a que se propõem ditos instrumentos, bem como a conjugação de esforços necessária 

à consecução das finalidades intentadas, demandam que o compromisso assumido possua 

firmeza e rigidez.  Segundo Rodriguez de Santiago, 

 

«dizer que tais relações entre Corporações não necessitam de nenhum caráter 
vinculante, por não se tratar de particulares egoístas, e que entre elas tudo pode se 
regular amigavelmente, é de um otimismo que carece de justificação e não resiste à 
realidade. Ao contrário, os particulares estarão geralmente mais inclinados em caso 
de conflito a um equilíbrio amigável do que essas Corporações, nas quais os órgãos 
de governo, compostos normalmente de forma colegiada, examinam o objeto 
sobriamente e sem apego sentimental e são conscientes da circunstância de que eles 
administram interesses e dinheiro da comunidade que lhes são confiados e sobre 
cujo destino devem prestar contas». Não é possível, portanto, construir tais relações 
exclusivamente sobre a base do espírito cívico da contraparte, e tais acordos são 
celebrados sempre com a intenção de criar sólidas relações jurídicas, das quais 
resultem direitos entre os contratantes, que em caso de conflito não poderão carecer 
de proteção jurídica110.    

 

Jean-David Dreyfus também atenta para a natureza contratual desses instrumentos, 

uma vez superada a celeuma em torno da possibilidade de pessoas jurídicas de direito público 

celebrarem contratos, ao afirmar: 

 

assim, a tendência é no sentido do reforço da efetividade das estipulações 
contratuais, em decorrência da vontade das partes. Na verdade, são elas que desejam 
fortalecer o conteúdo de seus compromissos. As relações jurídicas que são criadas 
não tangenciam o contrato; elas reúnem todas as condições necessárias para que 
exista um contrato. Com efeito, seria errado afirmar que todas as cláusulas dos 
contratos entre pessoas públicas são contratuais. Mas de modo global, esses atos 
certamente são contratos. O não-contratual é mais do que compensado pelo 
contratual, pois este o abrange. Simplesmente, determinadas obrigações estipuladas 
nos contratos são obrigações de meio, as quais não deixam de ser obrigações 
jurídicas. Além disso, porque é necessário analisar  tais atos a partir de uma 
perspectiva dinâmica, o não-contratual pode vir a transformar-se em contratual. 
Logo, insta considerar que no que tange os contratos entre pessoas públicas está-se 
diante de um sistema de compromissos recíprocos e contratuais, de onde geralmente 
originam-se obrigações de meio, sendo que às vezes podem também originar 
obrigações de resultado111.       

 

                                                           

110 RODRIGUEZ DE SANTIAGO, 1997, p. 46. 
111 DREYFUS, Jean-David. Contribution a une theorie generale des contrats entre personnes publiques. Paris: 
L’ Harmattan, 1997, p. 139.  
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No Brasil, não obstante a prática informal de celebração de avenças entre entes 

administrativos, apenas recentemente o legislador se ocupou de disciplinar a matéria112, 

demandando que a doutrina persista a se debruçar sobre o tema. Nesse contexto, foi publicada 

a Lei federal n. 11.107/05, que fixa normas gerais referentes à celebração de contratos de 

consórcio público, além de tratar dos contratos de programa e de rateio.  

Já em países europeus, os instrumentos de índole contratual ou convencional entre 

entes administrativos vêm se desenvolvendo crescentemente nas últimas décadas.  

 

1.4.1. Os contratos interadministrativos no direito europeu 

 

De acordo com José Manuel Sérvulo Correia, “o Direito comparado mostra que, nos 

nossos dias, praticamente todos os países de regime administrativo da Europa Ocidental 

conhecem o fenômeno do contrato entre pessoas colectivas públicas regido pelo Direito 

Administrativo”113. Pedro Gonçalves ressalta que “no caso das pessoas colectivas públicas – 

diferentemente do que se passa com os particulares – a capacidade para celebrar contratos no 

âmbito do direito administrativo é inerente à própria personalidade jurídica pública”114.  Esse 

entendimento é endossado por José María Rodriguez De Santiago. 

Na Itália, os pactos ou acordos celebrados entre pessoas coletivas públicas são 

reconhecidos como contratos e regidos pelo Direito administrativo. Na Espanha, o 

instrumento não é abarcado pela Lei de Contratos do Estado e não é qualificado formalmente 

como contrato administrativo propriamente dito. Lá também são usuais os convênios e 

acordos entre Comunidades Autônomas, aos quais José María Rodriguez De Santiago atribui 

                                                           

112 É verdade que a legislação brasileira já vem tratando dos convênios em instrumentos esparsos já há algumas 
décadas – por exemplo, o Decreto n. 200/67 já aventava a celebração de convênios pela União. A Constituição 
federal n de 1988 também faz menção em alguns momentos ao tema e a Lei federal n. 8.666/93 traz alguns 
preceitos sobre a matéria, além de outros instrumentos regulamentares, como instruções normativas. Todavia, 
inexistia lei específica regulamentando a matéria. O artigo 37, §8º da Constituição da República, inserido pela 
Emenda constitucional n. 19/98, por sua vez, instituiu os “contratos de gestão” – instrumento para ampliação da 
autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta, firmado 
entre seus administradores e o poder público, que tenha por objeto a estipulação de metas de desempenho para o 
órgão ou para a entidade.  
113 SÉRVULO CORREIA, 1987, p. 407. 
114 GONÇALVES, Pedro. O contrato administrativo. Coimbra: Almedina, 2003, p. 80.  
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natureza contratual, justificada pela posição de igualdade jurídica das partes signatárias115, 

qualificando-os como “contratos jurídico-públicos de coordenação”116. Contudo, são mais 

freqüentemente chamados de convênios entre Administrações, dentre os quais são conhecidos 

os convênios e acordos entre Comunidades Autônomas; convênios de colaboração entre o 

Estado e as Comunidades Autônomas; e convênios entre o Estado ou a comunidade 

Autônoma com as entidades locais, dentre outros. Na França, a doutrina “reconhece como 

contratos administrativos aquelas convenções entre pessoas coletivas públicas que possam 

considerar-se contratos e que sejam abrangidas pelos critérios do objeto de serviço público, da 

cláusula exorbitante ou do regime exorbitante”117. Na Alemanha, conforme já exposado, a 

doutrina vê com clareza e naturalidade a índole contratual dos acordos firmados entre entes 

públicos, possuindo os instrumentos caráter vinculante, tal qual ocorre nos contratos 

celebrados entre particulares. Dentre o conteúdo dos convênios, no direito alemão, entre a 

União e os estados federados estão acordos sobre a criação de instituições comuns, seu 

financiamento e funcionamento, como academias científicas, estabelecimentos públicos de 

rádio-difusão, a criação de comissões examinadoras comuns e desenvolvimento de projetos de 

interesse comum.   

Na Espanha, na França e na Itália desenvolveram-se experiências interessantes e bem 

sucedidas de relações interadministrativas e que, não obstante tratarem-se estes de Estados 

unitários, guardam alguma semelhança com a sistemática dos contratos entre os entes 

federativos brasileiros, sendo, portanto, merecedoras de análise. 

 

1.4.1.1. A experiência espanhola 

 

Na Espanha, a atuação cooperada entre entes públicos é objeto de tratamento 

legislativo tanto da Constituição Espanhola de 1978, quanto da Lei n. 30/1992 – Lei de 

Regime Jurídico das Administrações Públicas e do Procedimento Administrativo Comum, 

                                                           

115 De acordo com Santiago, “no caso dos convênios e acordos entre Comunidades Autônomas é tão clara a 
posição de igualdade das partes que, mesmo que seja apenas por exclusão, se chega ao caráter contratual das 
figuras mencionadas”. SANTIAGO, 1997, p. 97. 
116 Ibid., p. 101. 
117 SÉRVULO CORREIA, 1987, p.409. 
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além de outros diplomas legais esparsos, como, por exemplo Lei n.7/1985 – Lei Reguladora 

das Bases do Regime Local e o Real Decreto Legislativo n. 781/1986. 

O texto constitucional trata, expressamente, somente dos convênios entre 

Comunidades Autônomas, não cuidando daqueles celebrados entre o Estado e Comunidades 

Autônomas, ou daqueles celebrados pelos entes municipais. Dispõe o item 2 de seu artigo 

145: 

 
2. Os Estatutos poderão prever as condições, requisitos e termos em que as 
Comunidades Autônomas poderão celebrar convênios entre si para a gestão e 
prestação de serviços próprios das mesmas, assim como o caráter e efeitos da 
correspondente comunicação às Cortes Gerais. Nos demais casos, os acordos de 
cooperação entre as Comunidades Autônomas necessitarão da autorização das 
Cortes Gerais.  

 

O preceito, de acordo com o Tribunal Constitucional espanhol, não é responsável por 

habilitar as Comunidades Autônomas a firmar convênios entre si, mas sim, pressuposta a 

capacidade para tal, delimita as exigências a que devem se ater os Estatutos na regulação da 

matéria e estabelece o controle pelas Cortes Gerais dos acordos ou convênios de 

cooperação118. Assim, em se tratando de convênios para a gestão e prestação de serviços 

próprios das Comunidades Autônomas, estes, uma vez validamente celebrados, deverão ser 

comunicados às Cortes Gerais para então adquirirem eficácia. Já os demais dependerão da 

autorização desse órgão para que possam ser formalizados. 

Apesar de o texto constitucional tratar do tema de maneira explícita, os convênios 

entre Comunidades Autônomas não são, na prática, tão corriqueiros. Nesse sentido, constata 

José María Rodriguez de Santiago, ao ponderar: 

 
a atenção prestada a esses acordos pelo constituinte e pela doutrina contrasta, desde 
logo, com o escasso número de ocasiões em que as Comunidades Autônomas 
decidiram-se fazer uso desta via de “cooperação horizontal”, frente à freqüência com 
a que, sem base constitucional, expressa, têm sido utilizadas, como já visto, as vias 
de “cooperação vertical” entre as Comunidades Autônomas e o Estado.119 

 

                                                           

118 STC 44/1986, de 17 de abril. BOE: 102 Suplemento. Data da publicação: 29/04/1986. B.J.C: 61  
119 SANTIAGO, 1997, p. 109. 



46 
 

 

O autor aponta como uma provável causa para tal as dificuldades interpretativas 

advindas do disposto no artigo 145 da Constituição Espanhola120, especialmente no atinente à 

distinção entre convênio e acordo. Segundo Francisco Javier Matia Portilla, “a doutrina e o 

próprio Conselho de Estado criticaram o artigo 145.2 CE por não diferenciar de forma nítida o 

regime jurídico dos convênios e dos acordos de cooperação”121. Essa ausência de clareza na 

distinção dos instrumentos se observa mesmo ante a apreciação dos estatutos de autonomia – 

arrefecendo-se, assim, as diferenças entre convênios e acordos de colaboração122. Nesse 

sentido, o Estatuto de Autonomia da Catalunha123, por exemplo, optou por não diferenciar 

materialmente os convênios e os acordos de colaboração, concedendo igual tratamento às 

duas formas e indicando que através de ambas as modalidades é possível lograr objetivos 

idênticos.  

Contudo, faz-se relevante a distinção para que se possa definir quais convênios são 

passíveis de celebração com comunicação apenas posterior às Cortes Gerais e quais 

demandam a autorização prévia destas124. 

Quanto ao controle efetuado pelas Cortes Gerais, trata-se este de mero controle de 

legalidade estrita, não cabendo ao órgão analisar critério de oportunidade ou conveniência. 

                                                           

120 Idem. 
121 MATIA PORTILLA, Francisco Javier. La cooperación horizontal: um impulso tan necesario como esperado. 
Revista Jurídica de Castilla y Leon, n. 23, p. 105-144, 2011. p. 111. 
122 MATIA PORTILLA, Ibid., p. 120. 
123 Estatuto de Autonomia de Cataluna, artigo 178. 
124 Para Rodriguez de Santiago (RODRIGUEZ DE SANTIAGO, José María Rodriguez de. Los convenios entre 
administraciones públicas. Madrid: Marcial Pons ediciones jurídicas e sociales, 1997, p. 110), segundo um 
critério formal, seriam convênios de gestão aqueles que dizem respeito a competências próprias das 
Comunidades Autônomas – exclusivas e bem definidas, definidas estatutariamente –, já que o item 2 do artigo 
145 se refere à gestão e prestação de serviços próprios. Já os acordos de cooperação seriam celebrados em 
matéria de competências que, sendo elas detidas pelo Estado, este as delegou às Comunidades Autônomas partes 
do acordo, em virtude de uma lei de delegação do artigo 150, item 2124, do texto constitucional. No mesmo 
sentido é o entendimento de Pablo Santolaya Machetti (SANTOLAYA MACHETTI, Pablo. Descentralización y 
cooperación. Madri: Ieal, 1984). Matia Portilla (MATIA PORTILLA, Francisco Javier. La cooperación 
horizontal: um impulso tan necessário como esperado. Revista Jurídica de Castilla y Leon, n. 23, enero 2011, p. 
105-144, p. 111.), por sua vez, assevera que os diversos estatutos de autonomia identificam os convênios de 
cooperação com a “gestão e prestação de  serviços próprios”, copiando acriticamente a previsão constitucional. 
Tais serviços estão sempre associados às competências das Comunidades Autônomas, nem sempre restando 
explicitado se concernem ou não somente às competências exclusivas. Para Angel Sánchez Navarro (SÁNCHEZ 
NAVARRO, Angel J. Articulo 145: convenios entre comunidades autônomas. ALZAGA VILLAMIL, Oscar 
(dir.), Comentarios a la Constituición Española de 1978, tomo XI, Madrid: Edersa, 1999, p. 97), toda a forma de 
cooperação que verse sobre competências não exclusivas deverá se ater à forma do acordo, demandando, 
portanto, a autorização das Cortes Gerais.   
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Ademais, nos termos do que dispõe o item 1 do artigo 145125 da Constituição Espanhola, as 

Cortes Gerais poderão negar a autorização de um acordo de cooperação se este tiver como fim 

a federação de Comunidades Autônomas.   

Apesar de o texto constitucional espanhol ser omisso acerca da possibilidade de 

convênios serem celebrados entre o Estado e as Comunidades Autônomas, o entendimento 

doutrinário é de que esse silêncio indica a admissibilidade da celebração desses convênios126. 

Ademais, conforme ressalta José María Rodriguez de Santiago, as próprias normas 

que regularam o processo descentralizador de criação das Comunidades Autônomas fizeram 

alusão às fórmulas convencionais. 

Assim, mesmo inexistindo legislação específica disciplinando as avenças cooperativas 

entre Estado e Comunidades Autônomas, essas eram corriqueiramente celebradas. A princípio 

cada Departamento ministerial, representando o Estado, instituiu sua própria política 

convencional com as Comunidades Autônomas. Posteriormente, contudo, sentiu-se a 

necessidade de ajustar o instrumento de cooperação a certas regras que deveriam assegurar a 

regularidade formal e material dos convênios e a coerência com os demais instrumentos da 

política autonômica do Governo127, padronizando-as. Surgiram, então, os acordos de 13 de 

setembro de 1984 e de 18 de junho de 1985. Esses acordos foram substituídos, em 02 de 

março de 1990, por um Acordo do Conselho de Ministros, que introduziu um regime geral de 

autorização prévia desses instrumentos pela Comissão Delegada do Governo para Política 

Autonômica e outras normas referentes à subscrição, publicidade e conteúdo dos convênios, 

tendo como base as experiências convencionais anteriores. O acordo fixou as bases do que 

viriam a ser as regras da Lei de Regime Jurídico das Administrações Públicas e do 

Procedimento Comum.   

A exposição de motivos da Lei n. 30/1992 enaltece a importância da cooperação entre 

as administrações públicas espanholas, e afirma: 

 
ela é condição inescusável para articular o desenvolvimento ordenado da atividade 
administrativa a partir de que coexistem uma diversidade de Administrações, as 
quais projetam sua atividade sobre o mesmo âmbito territorial, pessoal, e, 
ocasionalmente, material, cumprindo critérios de eficácia sem prejuízo de 
competências alheias. 

                                                           

125 Dispõe o artigo 145, item 1: “em nenhum caso se admitirá a federação de Comunidades Autônomas.” 
126 Nesse sentido, RODRIGUEZ DE SANTIAGO, 1997, p. 105; SANTOLAYA MACHET, Pablo. 1993, p. 198. 
127 Conforme SANTIAGO, Ibid., p. 107. 
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Conjugar essa pluralidade de fatores obriga a intensificar as relações de cooperação, 
mediante a assistência recíproca, o intercâmbio de informações, as Conferências 
setoriais para a adoção de critérios ou pontos de vista comuns ao abordar os 
problemas de cada setor, ou da celebração de convênios de colaboração.128   

 

Seu artigo 3º, por sua vez, ao arrolar os princípios gerais da Lei, afirma que as 

Administrações Públicas se regem, em suas relações, pelos princípios da cooperação e 

colaboração, e, em sua atuação, pelos critérios da eficiência e do serviço aos cidadãos. 

Já o artigo 4º cuida dos princípios que devem reger, especificamente as relações entre 

as Administrações Públicas e evidencia a importância da cooperação, dispondo em seu item 1: 

 

Artigo 4. Princípios das relações entre as Administrações Públicas. 
1. As Administrações públicas atuam e se relacionam de acordo com o princípio da 
lealdade institucional e, em conseqüência, deverão: 
a. Respeitar o exercício legítimo por outras Administrações de suas competências. 
b. Ponderar, no exercício de suas competências próprias, a totalidade dos interesses 
públicos implicados e, especialmente, aqueles cuja gestão estiver a cargo de outras 
Administrações. 
c. Facilitar às outras Administrações o acesso a informações que necessitarem sobre 
as atividades que desenvolvem no exercício de suas competências. 
d. Prestar cooperação e assistência ativas que outras Administrações vierem a 
solicitar para o eficaz exercício de suas competências. 

 
No mesmo diapasão, o item 4 do artigo 4º afirma que a Administração Geral do 

Estado, as Administrações das Comunidades Autônomas e das Entidades que integram a 

Administração Local deverão colaborar e auxiliarem-se para aquelas atividades que tenham 

de ser realizadas fora de seus respectivos âmbitos territoriais de competências. 

Disciplinando especificamente os “Convênios de Colaboração”129, têm-se os artigos 6 

a 8 da Lei n. 30/1992. 

O artigo 6º referenda a possibilidade de serem firmados convênios entre o Estado e as 

Comunidades Autônomas, ao afirmar que “a Administração Geral e os Organismos públicos 

vinculados ou dependentes da mesma poderão celebrar convênios de colaboração com os 

                                                           

128 Exposição de Motivos da Lei n. 30/1992, de 26 de novembro de Regime Jurídico das Administrações 
Públicas e do Procedimento Comum. 
129 A Lei n. 30/1992, ora em comento, utiliza a nomenclatura “Convenios de Colaboración”, que, numa tradução 
livre, em língua portuguesa podem ser denominados “Convênios de Colaboração”. Contudo, o termo 
“colaboração”, nesse contexto, se aproxima mais da concepção brasileira de cooperação, na esteira dos 
ensinamentos, conforme já mencionado no item 1.4 deste capítulo primeiro, de Diogo de Figueiredo Moreira 
Neto, para quem as avenças entre entes estatais têm caráter cooperativo, enquanto aquelas entre entes estatais e 
entidades privadas têm caráter colaborativo. Optou-se aqui por, ao mencionar o texto legal espanhol, ser fiel à 
nomenclatura espanhola.    
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órgãos correspondentes das Administrações das Comunidades Autônomas no âmbito de suas 

respectivas competências”. O dispositivo define os elementos necessários aos convênios, 

quais sejam: 

- definição dos órgãos que celebram o convenio e a capacidade jurídica com que 

atuam cada uma das partes; 

- a competência que exerce cada Administração; 

- as formas de financiamento; 

- as atividades que deverão ser desenvolvidas para o seu cumprimento; 

- a necessidade ou não de se estabelecer uma organização para sua gestão; 

- o prazo de vigência (o que não impedirá sua prorrogação se assim as partes 

signatárias do convênio acordarem); 

- as causas de extinção, além daquela decorrente do advento do seu termo, bem 

como a forma de conclusão das atuações em curso na hipótese de extinção. 

Os entes convenentes poderão criar um órgão misto de vigilância e controle, o qual 

será competente para a resolução de controvérsias referentes à interpretação e ao 

cumprimento do instrumento. 

Também é possível, nos termos do que dispõe o item 5 do mesmo artigo 6º, a criação 

de um ente comum para a gestão do convênio, que poderá adotar a forma de consórcio dotado 

de personalidade jurídica ou de sociedade mercantil. Nesse caso, o estatuto do consórcio 

deverá determinar os seus objetivos, bem como as particularidades referentes ao seu regime 

funcional e financeiro. 

O artigo 8º, ao tratar dos efeitos dos convênios, afirma expressamente que a celebração 

da avença não implica a renúncia das competências próprias das Administrações convenentes. 

O dispositivo também é claro ao evidenciar o caráter vinculante do instrumento, dispondo que 

“os Convênios de Conferência Setorial e os Convênios de Colaboração celebrados obrigarão 

as Administrações convenentes desde o momento de sua assinatura, salvo se dispuserem de 

modo diverso”130.               

Outra forma de cooperação interfederativa aventada pela Lei n. 30/1992 são os 

“Convênios de Conferência Setorial” – avenças celebradas entre o Estado e uma Conferência 

Setorial. As Conferências Setoriais tratam-se, segundo o artigo 5º, item 3, da Lei, de “órgãos 

                                                           

130 Conforme dispõe o item 2 do artigo 8º. 
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de cooperação de composição multilateral e de âmbito setorial que reúnem membros do 

Governo, representando a Administração Geral do Estado, e membros dos Conselhos de 

Governo, representando as Administrações das Comunidades Autônomas”. Todavia, segundo 

José María Rodriguez de Santiago, 

 

apesar do nomen iuris, esses acordos não se diferenciam essencialmente em nada 
dos demais convênios entre o Estado e as Comunidades Autônomas, (...) exceto pela 
circunstância acidental de que neste caso o acordo de vontades entre as partes se dá 
com a celebração de uma reunião da Conferência Setorial. (...)       
É certo que os convênios de Conferência Setorial serão normalmente multilaterais e 
os de colaboração são, com freqüência, bilaterais; mas nada impede que os últimos 
sejam também multilaterais ou mesmo que incluam todas as Comunidades 
Autônomas, num mesmo ato ou através de contratos bilaterais que o Estado celebre 
com cada uma delas.131 

 

A legislação espanhola admite, ainda, os convênios celebrados entre as 

Administrações Locais e o Estado ou entre as primeiras e as Comunidades Autônomas. A 

matéria é objeto de tratamento da Lei n. 7/1985 – Lei Reguladora das Bases do Regime 

Local132, cujo capítulo dois trata das relações interadministrativas, como meio de cooperação 

econômica, técnica e administrativa, tanto no que se refere a serviços locais como a assuntos 

de interesse comum. Nesse sentido dispõe o seu artigo 57, in verbis: 

 

Artigo 57. A cooperação econômica, técnica e administrativa entre a Administração 
local e as Administrações do Estado e das Comunidades Autônomas, tanto nos 
serviços locais como em assuntos de interesse comum, se desenvolverá de forma 
voluntária, segundo as formas e os termos previstos nas Leis, podendo se dar, em 
todo caso, mediante os consórcios ou convênios administrativos que subscrevam. 
Cada acordo de cooperação formalizado por alguma dessas Administrações será 
comunicado às demais que não tenham intervindo no mesmo, para efeitos de 
manutenção da informação atual e recíproca.   

 

De acordo com o artigo 55 da mesma Lei, para a efetividade da coordenação e 

eficiência administrativas, as Administrações do Estado e das Comunidades Autônomas e as 

Entidades Locais, no âmbito das relações de cooperação firmadas entre elas, deverão ponderar 

a totalidade de interesses públicos envolvidos e, em especial, aqueles cuja gestão seja 

confiada a outras Administrações, além de respeitar o exercício legítimo de suas competências 

                                                           

131 Rodriguez de Santiago, 1997, p. 107-108. 
132 Ley 7/1985, de 2 de abril – Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
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por outras Administrações e as conseqüências daí decorrentes para si próprias. Também 

deverão facilitar às demais Administrações o acesso às informações relevantes sobre a própria 

gestão para o adequado desenvolvimento por aquelas de suas atribuições. 

José María Rodriguez de Santiago ressalta, ainda, com esteio nos artigos 15, item 1, e 

4, da Lei n. 30/1992, que, na prática, é possível a celebração de convênios para criar uma 

comissão de gestão entre Administrações, a partir da qual uma organização jurídico-pública 

realiza, em nome e sob responsabilidade de outra, atividades de caráter material, técnico ou de 

serviços de competência desta, quando assim sugerirem razões de eficácia ou quando estas 

não possuírem os meios técnicos adequados para o seu desempenho.    

Outra possibilidade, nos termos do que dispõe o Real Decreto Legislativo n. 781/1986, 

é a união de Municípios em Associações, dotadas de personalidade jurídica própria, para as 

quais os primeiros delegam competências que lhes são atribuídas por lei para que estas às 

executem conjuntamente para todos os seus membros. Geralmente essas organizações não 

integram a estrutura administrativa de nenhuma das partes133. O Real Decreto Legislativo n. 

781/1986 é explícito, contudo, quanto à impossibilidade de os municípios delegarem a 

totalidade de suas competências à Associação, conforme dispõe o item 2 de seu artigo 35. O 

mesmo dispositivo afirma, ainda, em seu item 1, não ser necessário que os municípios 

associados sejam vizinhos, ou que se situem na mesma província.  

Os diversos convênios celebrados no sistema espanhol podem ser qualificados em 

“convênios em sentido estrito”, “convênios de competência”, “convênios normativos” e 

“convênios para a criação de órgãos ou organizações mistas”134. 

Na primeira espécie tem-se os convênios de cooperação para o exercício de 

competências alheias (e dentro desses, os convênios para a prestação de cooperação financeira 

e para cooperação não financeira), convênios para o exercício coordenado por cada uma das 

partes de suas próprias competências, convênios para a transferência de serviços 

administrativos e convênios urbanísticos entre Administrações Públicas. 

Os convênios de competência, por sua vez, referem-se àqueles que pretendem incidir 

sobre o sistema de distribuição de competências entre as diversas organizações jurídico-

públicas, delimitando por acordo interpretativo das partes as atribuições que, numa 

                                                           

133 Nesse sentido SANTAMARÍA PASTOR, Juan Alfonso. Fundamentos de derecho administrativo, I. Madrid, 
1988, p. 1199; RODRIGUEZ DE SANTIAGO, Ibid., p. 328. 
134 Conforme RODRIGUEZ DE SANTIAGO, 1997. 
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determinada matéria, correspondem a cada uma delas, ou, ainda, realizando uma transferência 

ou delegação de funções públicas entre as partes signatárias do convênio135. 

 Já os convênios normativos são aqueles em que as partes acordam o texto de uma 

determinada norma e se comprometem a adotá-la  em seu respectivo ordenamento interno136. 

O tema gera polêmica, à medida que se questiona se assim não se estaria a criar direito 

objetivo pela via convencional. Rodriguez de Santiago assevera que 

 

nenhuma norma constitucional ou legal relativa ao sistema de produção normativa 
incorpora automaticamente o conteúdo de um pacto entre organizações públicas ao 
ordenamento jurídico, posto que tal incorporação deverá ser produzida mediante ato 
unilateral de cada uma das partes aprovando o conteúdo que previamente foi 
determinado pelo acordo de vontades.137   
 

Assim, a matéria objeto do convênio só adquirirá eficácia erga omnes uma vez 

publicada em lei. 

Finalmente, os convênios para a criação de órgãos ou organizações mistas abarcam 

figuras de alcance muito diverso, tanto no atinente a suas estruturas quanto às funções que 

desempenham. Assim, podem ser criados órgãos apenas de caráter deliberativo e consultivo, 

destituídos de qualquer competência resolutiva, bem como organizações dotadas de 

personalidade jurídica própria, que exercem competências que lhes foram delegadas pelas 

Administrações associadas, conforme exposto acima.  

Do exposto, é possível perceber a grande importância que a Espanha concede às 

relações entre entes administrativos e à atuação cooperativa – seja esta entre Estado e 

Comunidades Autônomas, ou somente entre as segundas, ou ainda juntamente a entes locais. 

José María Rodriguez de Santiago, ao analisar a atuação cooperativa espanhola, observa que 

 

o desenvolvimento da “cooperação horizontal” torna manifesta a maturidade de um 
sistema consolidado de relações interadministrativas de colaboração muito mais que 
as práticas semelhantes de sentido “vertical”. Nesse sentido, pode ser um estímulo 
para a utilização dos meios convencionais previstos no art. 145 CE o 
reconhecimento expresso do Tribunal Constitucional de que a supraterritorialidade 
de um assunto (o fato de que um grupo determinado de competências públicas 

                                                           

135 Conforme RODRIGUEZ DE SANTIAGO, Ibid., p. 257. 
136 Conforme ALBERTÍ ROVIRA, Enoch. Los convenios entre el Estado y las Comunidades Autónomas. 
Anuario de Derecho Constitucional y Parlamentario, num. 2, 1990, p.71- 83.  
137 RODRIGUEZ DE SANTIAGO, 1997, p. 295. 
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excede o âmbito territorial de uma Comunidade Autônoma) não implica, por si só, a 
atribuição do mesmo ao Estado.138    

 

Note-se, ainda, que o tratamento legislativo acerca da matéria não impõe demasiadas 

formalidades à celebração e ao conteúdo dos convênios, concedendo significativa liberdade 

aos entes administrativos. 

 

1.4.1.2. A experiência francesa 

O movimento crescente de descentralização na França, que se iniciou na década de 80 

do século XX139 e se desenvolveu até os anos 2000, emancipou os poderes locais – comunas, 

departamentos e regiões –, permitindo-lhes definir, financiar e conduzir os projetos 

correspondentes às competências que lhes são delegadas pelo Estado – em especial políticas 

sociais, de urbanismo, de ensino e de organização.  

Segundo Jean-Pierrre Gaudin140, a descentralização almejou definir os poderes e 

responsabilidades correspondentes a cada esfera de poder, organizando, tanto quanto possível, 

os blocos de competência141. 

Todavia, muitas comunas pequenas142 se mostraram incapazes de, sozinhas, executar 

as suas atribuições com seus próprios meios. Assim, tiveram de recorrer à cooperação com 

outros níveis territoriais ou à delegação de competências. Isso porque a cooperação e o 

financiamento conjunto entre os poderes públicos permite “flexibilizar” a repartição de 

competências e “multiplicar” os orçamentos. 

Essas características convergem, como afirma Gaudin, para suscitar as “cooperações 

multinível”, compreendidas como os arranjos cooperativos entre as diversas coletividades 

territoriais e o Estado, por iniciativa de qualquer uma das partes. De modo que as políticas 

públicas outrora centradas na figura do Estado passam a se inserir num conjunto de iniciativas 

                                                           

138 RODRIGUEZ DE SANTIAGO, Ibid.,p. 119. 
139 Pelas leis de 1982-1983 os diferentes níveis de poderes políticos locais foram alçados à qualidade de 
“coletividades territoriais” 
140 Optou-se por tratar do tema desenvolvido no presente item com esteio, principalmente, na doutrina de Jean-
Pierre GAUDIN. Todavia, também tratam com propriedade da matéria, os autores Jacques CHEVALLIER, Jean-
David DREYFUS, Yvonne FORTIN e Jean-Marie PONTIER. 
141 GAUDIN, 2004, p. 48. 
142 Segundo GAUDIN, das 36.000 comunas francesas, 32.000 possuem menos de 2.000 habitantes. GAUDIN, 
Op cit. 
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multipolares e de tentativas explícitas de cooperação – ao que se denomina de “ação 

pública”143.   

Nesse diapasão, Jean-Pierre Gaudin percebe, a contratualização como uma forma de 

efetivação da descentralização, e afirma: “Se a contratualização das políticas públicas não for 

concretizar as iniciativas locais e a cooperação entre níveis de competências, a 

descentralização não passará, talvez, de uma construção formal, uma lei pouco aplicável como 

existem tantas outras”144.  

É nesse contexto que emerge uma nova categoria de contratos celebrados pela 

Administração pública – os contratos de ação pública. Trata-se de instrumentos que não 

guardam identidade com os contratos de direito privado, mas também não englobam as 

situações exorbitantes ao direito comum típicas do contrato administrativo clássico. Jean-

Pierre Gaudin elenca três critérios formais para identificar os contratos de ação pública. O 

primeiro deles seria a presença de um acordo negociado sobre os objetivos de uma ação 

pública. O segundo, um compromisso de desenvolvimento dessas ações a partir de um 

cronograma de realização inserido entre as realidades do orçamento e o horizonte do 

planejamento. E por fim, a presença de contribuições recíprocas (de ordem financeira, de 

recursos humanos e técnicos) das partes para a consecução dos objetivos acordados. Esses 

termos todos deverão constar num “texto de compromisso assinado pelos diferentes 

participantes”145. 

Os contratos de ação pública se apresentam como uma figura central da regulação 

contemporânea, e se desenvolvem associados às noções chaves de descentralização, de 

parceria e de eficiência da Administração pública.   

De modo geral, as políticas multinível foram fortemente estimuladas na França pelas 

reformas da administração territorial.     

Em 1992 a França adotou uma lei sobre a administração territorial da República, que 

ampliou as formas possíveis de cooperação no âmbito municipal (entre comunas e entre 

cidades). Em 1999 outra lei reforçou a cooperação intercomunal, encorajando a associação 

entre comunas, aglomerações e municípios para a execução de projetos de desenvolvimento 

econômico, ao fornecer auxílio financeiro às cooperações intercomunais.   

                                                           

143 Conforme GAUDIN, Ibid., p. 2. 
144 GAUDIN, 1999, p. 34. 
145 GAUDIN, Ibid., p. 28. 
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Além disso, numerosas ações públicas referentes, em particular, à ação social, ao 

desenvolvimento econômico, à justiça e à polícia, à educação e à cultura passaram a ser 

coordenados localmente, em maior escala do que se fazia no passado. Os contornos gerais das 

políticas são dispostas num plano nacional pela lei e por decretos conjuntos, enquanto que o 

ato e o modo de colocá-las em prática é remitido aos dispositivos contratuais, negociados à 

escala regional ou departamental ou ainda intercomunal146.   

Ainda nesse contexto, as regiões são efetivamente reconhecidas como atores políticos, 

podendo ser os coordenadores territoriais de diversas políticas multinível. O Ato II da 

descentralização, de 2002, evidencia essa realidade ao afirmar que a República francesa é 

descentralizada e que o poder regulamentar das coletividades territoriais é plenamente 

reconhecido e garantido, podendo elas, inclusive, sob certas condições, derrogar a outras, a 

título experimental, por disposição legislativa ou regulamentar, competências suas.   

É nesse cenário que emergem os “contratos de plano Estado – região”, espécie de 

contrato de ação pública que traduz a formalização de compromissos entre os diferentes níveis 

de poder, para a realização de suas competências. Apresentam-se como o acordo negociado 

ligando o quadro nacional de investimentos do Estado aos projetos estratégicos de cada uma 

das regiões. 

Os contratos de plano Estado-região podem ser qualificados como espécies de 

contratos de ação pública que incluem compromissos financeiros acerca de grandes 

investimentos, assinados conjuntamente entre o Estado e cada região (podendo ter a 

participação secundária de departamentos e grandes cidades). 

Esses compromissos plurianuais (5 a 7 anos) concernem a programas de fornecimento 

e compra de bens que serão realizados ao longo de projetos de desenvolvimento. Costumam 

ter como objeto, em particular, a modernização de rodovias, o sistema de auto-estradas e de 

redes ferroviárias, a aquisição de equipamentos universitários e hospitalares, os grandes 

projetos urbanos e a política da cidade. 

Contudo, como assevera Gaudin, paralelamente à política de negociação que envolve 

os contratos de plano Estado-região, o Estado pratica uma política denominada de “núcleo 

duro”, que consiste em considerar a existência de certas prioridades inegociáveis147.  

                                                           

146 Conforme GAUDIN, 2004, p. 52. 
147 Conforme GAUDIN, Ibid., p. 75. 
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Também são objeto da postura de concertação dos entes administrativos as políticas 

municipais. 

Conforme assevera Gaudin, as políticas municipais possuem uma forte dimensão de 

ação social (inserção, prevenção, auxílio às famílias, auxílio-moradia, valorização da ação 

associativa), configurando políticas sociais urbanas. Tais políticas têm que lidar com questões 

como desemprego, miséria e marginalidade cultural, buscando associar políticas de inserção 

urbana a políticas de ação de reabilitação imobiliária. Essas ações demandam a participação 

de atores públicos – poderes municipais e regionais, políticas nacionais e, cada vez mais, 

iniciativas européias – e associativos, e até mesmo empresariais, trazendo em seu cerne as 

mais diversas formas de concertação. 

Nesse contexto, são exemplos de contratos interadministrativos franceses os “contrats 

de ville” – avenças por meio das quais uma ou mais coletividades territoriais e o Estado 

decidem realizar em conjunto um programa plurianual de desenvolvimento social urbano, 

destinado ao tratamento prioritário dos bairros mais problemáticos. 

No conteúdo do contrato são considerados determinantes a prioridade dada à luta 

contra as situações de exclusão, a adequação das estratégias adotadas e a operacionalidade dos 

programas de ação. 

As estratégias e os programas de ação são organizados segundo duas lógicas: uma 

lógica territorial e uma lógica de articulação temática (coordenação entre habitat, cultura e 

educação, desenvolvimento econômico, prevenção da delinqüência). Os contratantes, por sua 

vez, são, de um lado, a coletividade local (ou as coletividades locais – comunas, comunidades 

urbanas ou de aglomeração), e, de outro lado, o Estado. Também deverá ser signatário do 

instrumento o presidente do Conselho Regional, sempre que o “contrat de ville” integre um 

contrato de plano Estado-região, e o presidente do Conselho geral, sempre que possível. 

As etapas de preparação do projeto deverão ter também a participação de profissionais 

locais de desenvolvimento urbano. E, posteriormente, deverão associar-se outros atores locais, 

como agentes imobiliários e bancos de financiamento. 

Tem-se, portanto, que, como assevera Gaudin, 

 

a dinamização da democracia local está no centro da política de desenvolvimento 
social urbano. Trata-se de um comando para organizar por todos os meios a 
concertação e o debate democrático em torno do projeto de desenvolvimento social 
urbano (descentralização dos serviços municipais pelos bairros, designação de um 
prefeito adjunto como responsável pelo espaço geográfico em questão, criação dos 
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conselhos de bairro, e, finalmente, favorecimento  da participação dos habitantes: o 
surgimento e a consolidação do fenômeno associativo são os objetivos essenciais.148  

 

1.4.1.3. A experiência italiana 

 

Na Itália, as avenças celebradas entre entes integrantes da Administração pública, 

desenvolveram-se, em especial, a partir da Lei n. 241, de 7 de agosto de 1990. De acordo com 

o artigo 15 do diploma legal supra mencionado, a Administração pública poderá sempre 

celebrar acordos com outros entes administrativos para disciplinar o desenvolvimento em 

regime de colaboração de atividades de interesse comum. 

Tratam-se de acordos celebrados com o escopo de coordenar a atuação de vários entes 

públicos envolvidos na realização de obras ou prestação de serviços de interesse público 

comum aos partícipes da avença. Podem ser partes a Administração central, entes locais, 

regiões e qualquer outro sujeito público interessado envolvido na questão. 

O acordo deverá ser sempre celebrado sob a forma escrita, sob pena de nulidade, salvo 

se assim for excepcionado por lei. 

O acordo constitui uma disciplina alternativa à adoção de uma pluralidade de atos 

unilaterais, e é vinculante às partes signatárias, disciplinando o objeto em sua plenitude, desde 

que consoante à lei. De acordo com Ernesto Sticchi Damiani149, o acordo entre entes 

administrativos tem o condão de substituir o ato administrativo complexo150. E incidem sobre 

o instrumento, sempre que compatíveis e na ausência de disposição em contrário, os 

princípios do direito dos contratos e obrigações típicos do direito civil. 

A disciplina dos acordos celebrados entre Administrações públicas não admite a 

rescisão unilateral por motivações de interesse público, devendo as hipóteses de rescisão 

constarem no próprio acordo. 

Quanto aos litígios e controvérsias decorrentes da formação, execução ou extinção do 

acordo, estes serão sempre de competência dos tribunais administrativos.  

                                                           

148 Conforme GAUDIN, 2004, p. 65. 
149 Optou-se por tratar do tema desenvolvido no presente item com esteio, principalmente, na doutrina de Ernesto 
Sticchi DAMIANI. Todavia, também tratam com propriedade da matéria, os autores Massimo Severo 
GIANNINI, Giorgio BERTI, Nicola AICARDI e Rosario FERRARA. 
150 DAMIANI, Ernesto Sticchi. L’attività amministrativa consensuale. Milano: Giuffrè Editore, 1992, p. 105. 
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Segundo Ernesto Sticchi Damiani, sob uma ótica funcional, o acordo entre entes 

administrativos é uma figura organizatória, dotada de finalidade de auto-coordenação, 

podendo ser qualificado como “acordo organizativo”151. Já sob uma ótica estrutural, o acordo 

representa o módulo consensual, para o qual concorrem situações jurídicas subjetivas 

qualificadas como poderes administrativos funcionalizados: as partes perseguem, 

efetivamente, o interesse público – causa jurídica dos poderes que lhes são atribuídos152.  

Ainda de acordo com o autor, “admitindo a existência de um contrato de direito 

público, a inclusão nessa noção dos acordos entre entes administrativos não apresenta, em 

linha gerais, maiores dificuldades”153 e que “mesmo nos estudos mais recentes a favor da 

admissibilidade do contrato de direito público, a inclusão nessa categoria dos acordos entre 

entes públicos se mostra algo bastante natural”154. Giannini, contudo se opõe, compreendendo 

que tais acordos não poderiam ser considerados contratos, mas sim pactos, ante o fato de o 

objeto destes não serem prestações de caráter patrimonial, mas sim comportamentos155. 

Na categoria dos instrumentos consensuais italianos para a execução de ações 

concertadas entre entes administrativos, o acordo de programa é o modelo adequado para a 

definição e execução de obras, de intervenções ou de programas de intervenção que 

demandam, para a sua implementação, ações integradas e coordenadas dos municípios, 

províncias e regiões, do governo central e de outros entes públicos. 

O acordo de programa tem como escopo levar a cabo uma programação dotada de 

efeitos jurídicos. Ele é vinculativo da ação futura dos sujeitos signatários, determinando com 

clareza o objeto da ação conjunta, o prazo, o modo de financiamento e outros compromissos e 

obrigações importantes à sua consecução. 

São duas as leis italianas que disciplinam a celebração de acordos de programa 

– a Lei n. 64, de 1º de março de 1986 e, mais recentemente, a Lei n. 142, de 8 de junho de 

1990. 

A primeira delas refere-se à formatação de compromissos e criação de uma 

programação dentro de um planejamento trienal. Nesse diapasão, o acordo de programa se 

insere como um meio de consecução do planejamento, nas matérias de interesse e 

                                                           

151 DAMIANI, Ibid., p. 104. 
152 DAMIANI, Ibid., p. 104-105. 
153 DAMIANI, Ibid.,, p. 99. 
154 DAMIANI, Ibid., p. 99. 
155 GIANNINI, Massimo Severo. Diritto amministrativo. Milano, 1988. p. 858. 
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competência comum de mais de um ente administrativo e passíveis de serem desenvolvidas 

conjuntamente. Assim, o planejamento trienal é considerado a programação de primeiro nível, 

enquanto o acordo de programa, a programação de segundo nível, de caráter procedimental, 

voltada a garantir o êxito de determinados objetivos da primeira. 

Nesse diapasão, Damiani assevera que o acordo de programa, como instrumento de 

coordenação das ações dos entes administrativos envolvidos na implementação de uma 

programação, se mostra como uma das figuras mais modernas de ajuste entre entes estatais, 

tanto em termos de planejamento urbano, como em termos programatórios, quando os eventos 

– uma vez fixados os objetivos e os recursos disponíveis – se apresentam complexos de tal 

modo que demandam uma programação de segundo nível, de conteúdo procedimental, que 

determine concretamente como as escolhas políticas resultantes do esforço concertado dos 

sujeitos envolvidos se efetivarão. 

Já a modalidade de acordo de programa disciplinada pela Lei n. 142, de 8 de junho de 

1990, se refere nomeadamente à utilização do acordo de programa para a execução de obras, 

intervenções ou programas de intervenções determinados, assegurando a coordenação das 

ações de cada um dos entes envolvidos. 

Enquanto o primeiro modelo é mais genérico e permite maior possibilidade de 

alterações, o segundo é bastante específico e seus prazos possuem maior rigidez. 

É exemplo de uso possível do acordo de programa a composição de interesses do 

Estado – compreendido como governo central – na realização de obras públicas de grande 

vulto e de interesses dos entes locais em matéria urbanística. Especificamente, é possível citar 

a realização de projetos de transporte integrado em regiões metropolitanas, como metrôs ou 

trens. Nessa situação interesses estatais e locais convergem para a consecução de um objetivo 

de grande relevância social. 

Também são aventados usos do acordo de programa na consecução de funções 

ordinárias do Estado, como na disciplina coordenada da pesquisa científica e tecnológica e na 

tutela do meio ambiente.  Nesses casos, o governo central, por meio do ministério 

competente, define a política e as iniciativas gerais, que serão concretizadas mediante a 

celebração de acordos entre os diversos entes administrativos. 
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2 COMPETÊNCIAS FEDERATIVAS EM MATÉRIA DE SERVIÇOS 
PÚBLICOS: O MODELO FEDERALISTA E A DIVISÃO DE 
COMPETÊNCIAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988  

 

A concepção de gestão associada de serviços públicos só se mostra possível num 

contexto federativo, em que cada ente autônomo e dotado de competências próprias 

constitucionalmente definidas, participa como unidade federada de um poder central, 

integrando e influindo nas decisões políticas. Como afirma Dalmo de Abreu Dallari, “o 

Estado Federal, preservando características locais e regionais, ao mesmo tempo promove a 

integração, transformando as oposições naturais em solidariedade”156.  

Nesse diapasão, no presente capítulo examinar-se-á, inicialmente, o modelo federalista 

brasileiro e a divisão de competências entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, 

para, posteriormente, passar-se à análise de como a cooperação entre esses entes é 

instrumentalizada pelo ordenamento jurídico brasileiro. 

 

2.1 O modelo federalista  

 

A título introdutório, antes de adentrar, especificamente, o exame do modelo 

federalista brasileiro, faz-se pertinente traçar algumas breves considerações sobre o 

federalismo e suas características gerais.   

Georg Jellinek define Estado federal como o “Estado soberano, formado por uma 

pluralidade de Estados, no qual o poder do Estado emana dos Estados-membros, ligados 

numa unidade estatal”157. 

Norberto Bobbio, por sua vez, entende que 

 

o princípio constitucional no qual se baseia o Estado federal é a pluralidade de 
centros de poder soberanos coordenados entre eles, de modo tal que ao Governo 
federal, que tem competência sobre o inteiro território da federação, seja conferida 

                                                           

156 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do Estado. São Paulo: Saraiva, 19. ed., 1995, p. 220. 
157 JELLINEK, Georg. Teoría general del Estado. Trad. Fernando de Los Rios Urruti. México, D.F.: Compañia 
Editora Continental, 2. ed., 1958, p. 621-622. 
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uma quantidade mínima de poderes, indispensável para garantir a unidade política e 
econômica, e aos Estados federais, que têm competência cada um sobre o próprio 
território, sejam assinalados os demais poderes.158 

 

Esse entendimento é compartilhado por José Afonso da Silva, ao compreender o 

Estado federal ou federalismo como uma forma de Estado “caracterizada pela união de 

coletividades públicas dotadas de autonomia político constitucional, autonomia federativa”159. 

Tais coletividades, no federalismo brasileiro, são a União, os Estados federados, o Distrito 

federal e os Municípios, como declara a Constituição da República em seus artigos 1º, ao 

afirmar que a República Federativa do Brasil é “formada pela união indissolúvel dos Estados 

e Municípios e do Distrito Federal” e 18, segundo o qual “a organização político-

administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios, todos autônomos”. 

Dos conceitos de federação ora apresentados, denota-se a existência de dois princípios 

fundamentais que informam e caracterizam o sistema federativo: participação e autonomia160. 

Tais princípios são bem explicados por Paulo Bonavides: 

 

mediante a lei da participação, tomam os Estados-membros parte no processo de 
elaboração da vontade política válida para toda a organização federal, intervêm com 
voz ativa nas deliberações de conjunto, contribuem para formar as peças do aparelho 
institucional da Federação e são no dizer de Le Fur partes tanto na criação como no 
exercício da “substância mesma da soberania”, traços estes que bastam já para 
configurá-los inteiramente distintos das províncias ou coletividades simplesmente 
descentralizadas que compõem o Estado unitário. 
Através da lei da autonomia manifesta-se com toda a clareza o caráter estatal das 
unidades federadas. Podem estas livremente estatuir uma ordem constitucional 
própria, estabelecer a competência dos três poderes que habitualmente integram o 
Estado (executivo, legislativo e judiciário) e exercer desembaraçadamente todos 
aqueles poderes que decorrem da natureza mesma do sistema federativo, desde que 
tudo se faça na estrita observância dos princípios básicos da Constituição federal. 
A participação e a autonomia são processos que se inserem na ampla moldura da 
Federação, envolvidos pelas garantias e pela certeza do ordenamento constitucional 
superior – a Constituição federal, cimento de todo o sistema federativo.161 

 

Dalmo de Abreu Dallari delineia compreensão similar, ao, apontar três princípios básicos do 

sistema federal, quais sejam: autonomia constitucional, compreendida como uma ampla independência 

das unidades federadas quanto à sua organização interna; participação como unidade federada no 

poder central; e eficácia. O autor é enfático ao afirmar que 
                                                           

158 BOBBIO, Norberto. Dicionário de política. Brasília: Editora UnB, 13. ed. v. 1, 2007, p. 481 
159 SILVA, José Afonso da. Direito constitucional positivo. São Paulo: Malheiros, 2011. p. 99. 
160 Nesse sentido, BONAVIDES, Paulo. Ciência política. São Paulo: Malheiros, 10. ed. 2000, p. 181. 
161 BONAVIDES, 2000, p. 181. 
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além da exigência de eficácia, ou seja, da aplicação prática e efetiva das regras 
estabelecidas,  ressalta-se a exigência do direito de auto-organização, ou seja, de 
regras de organização fixadas pela própria unidade federada, bem como de 
participação da unidade federada no poder central, integrando o próprio centro de 
decisões políticas e influindo na fixação dessas decisões. Sem esses atributos 
nenhum órgão ou entidade se caracteriza como unidade da federação.162  

 

Outras características dos Estados federais são apontadas por Raul Machado Horta163. 

São elas: composição plural dos entes constitutivos; indissolubilidade do vínculo federativo; 

soberania da União; autonomia do Estado Federado ou Estado-Membro; repartição de 

competências; intervenção federal; organização bicameral do Poder Legislativo da União; 

repartição tributária e; dualidade do Poder Judiciário e a existência de um Supremo Tribunal, 

para exercer a função de guarda da Constituição.   

Tem-se, portanto, no modelo federalista uma estrutura complexa, dotada de aspectos 

unitário e associativo. O primeiro decorre do território único, que mesmo dividido entre 

Estados-membros, submete-se à União no exercício da competência federal, além de possuir 

uma população única, que se submete ao texto constitucional e à legislação federais. O 

aspecto associativo se mostra na participação dos Estados-membros na formação da vontade 

dos órgãos federais, bem como na competência que lhes é conferida pela Constituição da 

República para disciplinar determinadas matérias. Assim, sobre um mesmo território e sobre 

uma mesma população incide mais de uma esfera governamental – a da União, a dos Estados-

membros e a dos Municípios.  

A concepção original do modelo federalista, de origem norte-americana164, é a do 

“federalismo dual”, baseado numa rígida e estanque repartição de competências entre a União 

e os Estados-membros, marcado por uma maior concentração de competências na esfera de 

atribuições dos últimos em relação ao primeiro. No modelo, a União é dotada de poderes 
                                                           

162 DALLARI, Dalmo de Abreu. Parecer sobre o projeto de Lei n. 3.884, de 2004, que institui normas gerais de 
contratos para a constituição de consórcios públicos. p. 05.  Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/revista/Rev_72/Pareceres/consorcio_DalmoAbreuDallari.pdf. Acesso 
em: 23/08/2010. 
163 HORTA, Raul Machado. As novas tendências do federalismo e seu reflexo na Constituição de 1988. Revista 
do Legislativo, Belo Horizonte, n. 25, jan./mar. 1999. 
164 Conforme os ensinamentos de Fernanda Dias Menezes de ALMEIDA, “quando o tema é federalismo, o que 
de pronto ocorre colocar como primeira consideração de ordem histórica é que o modelo federal de Estado, 
como o conhecemos contemporaneamente, corresponde a uma criação dos convencionais de Filadélfia, reunidos 
em 1787 com o objetivo de aprimorar a união dos Estados em que se haviam convertido, com a independência, 
treze das colônias britânicas da América do Norte”.  ALMEIDA, Fernanda Dias Menezes de. Competências na 
constituição de 1988. São Paulo: Atlas, 2010, 5. ed., p. 03. 
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enumerados no texto constitucional, restando todos os demais aos Estados-membros 

(competências ou poderes residuais). Pretendia-se, assim, fortalecer os Estados, dotando-os de 

grande autonomia165. 

Todavia, com a transição do modelo de Estado liberal do século XIX para o Estado de 

bem estar social do século XX, sucedeu uma maior concentração de poderes à União, em 

detrimento daqueles de titularidade dos Estados. O texto constitucional brasileiro é exemplo 

desse fenômeno, ao explicitar um grande rol de competências de titularidade da União, 

atribuindo as parcas competências restantes aos Estados-membros.   

Buscando o não sufocamento dos Estados-membros pela União, alguns 

ordenamentos atribuíram competências explícitas aos Estados, dotando-os de autonomia. São 

exemplos a Constituição da Áustria, de 1920 e a Lei Fundamental da República Federal da 

Alemanha, de 1949. A primeira distribuiu competências para a Federação e para os Estados, 

os quais foram dotados de atribuições legislativas, além das de ordem executiva. Deu-se uma 

repartição vertical de competências, cabendo à União fixar diretrizes gerais, a serem 

suplementadas pelos entes estatais, o que representou um maior diálogo entre a legislação 

central e a execução das políticas pelos Estados. Já a Lei Fundamental da República Federal 

da Alemanha inovou no âmbito da legislação concorrente, exigindo um esforço comum dos 

Estados-membros e da União.  

Essa evolução é bem analisada por Raul Machado Horta, que afirma: 

 

a repartição de competências, que representa o centro de gravidade do poder federal, 
no federalismo contemporâneo, adotou técnica que assinala a separação entre a 
clássica, consagrada, inicialmente, na Constituição norte-americana de 1787, e a 
repartição de competências, introduzida nas Constituições de Weimar de 1919 e da 
Áustria de 1920, para atingir sua forma mais evoluída na Lei Fundamental de Bonn 
de 1949, a sede da repartição de competências do federalismo contemporâneo. A 
repartição clássica de competências, como ficou concebida no texto norte-americano 
de 1787, compreendida a dual distribuição dos poderes enumerados à União e dos 
poderes reservados aos Estados. Do federalismo norte-americano, a repartição de 
competências projetou-se no federalismo argentino, no federalismo brasileiro, no 
federalismo mexicano e no federalismo venezuelano. Atravessou o século XIX e só 
veio a conhecer contraste de formulações inovadoras no federalismo do primeiro e 

                                                           

165 Ricardo Enrique LEWANDOWSKI caracteriza o federalismo dual como um modelo em que predomina o 
máximo de descentralização política e um mínimo de intervencionismo estatal. LEWANDOWSKI, Ricardo 
Enrique. Pressupostos materiais e formais da intervenção federal no Brasil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1994, p. 19. 
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do segundo pós-guerra, em demarcação que serve para abrigar a tendência 
contemporânea da repartição de competências.166   

 

Hoje, observa-se uma evolução da perspectiva dualista de federalismo, que não se 

limita a dividir competências entre União e Estados-membros, arrolando também 

competências comuns e concorrentes, estimulando relações intergovernamentais e 

construindo um ambiente de cooperação. Tem-se o denominado federalismo de cooperação – 

“um aperfeiçoamento da Teoria Federativa, cujo interesse é manter vivo o sistema a partir da 

integridade ideológica que o criou, ou seja, imbuído da lógica de descentralização do poder, 

mas sem se perder nos excessos de suas formulações originais”167.   

Como observa Paulo Luiz Netto Lôbo168, o federalismo atual apresenta três diferentes 

tendências: de competência residual ou reservada, decorrente do denominado federalismo 

dual; de competências expressamente fixadas; de competência concorrente ou cooperativa.   

Postas essas considerações, cabe examinar o modelo federalista atualmente vigente no 

Brasil. 

 

2.2. O Federalismo brasileiro 

 

O Brasil adota a forma de Estado federal desde 1889, com a proclamação da 

República, tendo sido o modelo preservado nos textos constitucionais posteriores até a 

presente Constituição Federal de 1988.  

Assim dispunha o Decreto n. 1, de 15 de novembro de 1889, em seu artigo 1º: 

 

Art. 1º. A Nação Brasileira adota como forma de governo, sob regime representativo, a 
República federativa proclamada a 15 de novembro de 1889, e constitui-se por união perpétua 
e indissolúvel de suas antigas províncias, em Estados Unidos do Brasil. 

 

                                                           

166 HORTA, Raul Machado. O federalismo no direito constitucional contemporâneo. Revista do Tribunal de 
Contas do Estado de Minas Gerais. 4. ed. 2001. Ano XIX. Texto extraído do site: www.tce.mg.gov.br/revista. 
Acesso em: 08/02/2010.  
167 FABRIZ, Daury Cesar. Federalismo, municipalismo e direitos humanos. Revista do Tribunal de Contas do 
Estado de Minas Gerais. v. 77, n. 4, Ano XXVIII, out. Nov. dez./ 2010, p.76-95, p. 83.  
168 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Direito do Estado federado ante a globalização econômica. Revista de Informação 
Legislativa. a. 38, n. 151, jul/set 2001, p. 95-108, p. 97. 
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Inspirado pelos ideais liberais democráticos norte-americanos, o Brasil adotou o 

modelo republicano, com a divisão do Poder Público em três esferas – quais sejam a União, 

os Estados-membros e os Municípios –, a separação entre os três poderes e forte 

descentralização política, com o fortalecimento dos governos regionais em relação ao governo 

nacional. 

Como afirma Paulo Bonavides169, a federação brasileira nasceu dualista: estabeleceu a 

absoluta igualdade jurídica entre os Estados, que passaram a ter idêntica competência; excluiu 

expressamente a interferência da União nas competências dos Estados, reservando-lhes os 

mesmos atributos, apesar da extrema diversidade de rendas em vista do desnível de 

desenvolvimento entre os Estados. Essa compreensão é compartilhada por Ana Maria 

Brasileiro170, que também denomina o federalismo desse período de isolacionista, e ressalta o 

predomínio do Estado-membro na estrutura governamental e a ênfase na autonomia local, 

ocasionando obstáculos à cooperação, inclusive financeira entre a União e os Estados. 

A Constituição Federal de 1934 altera essa configuração, atribuindo um maior número 

de competências171 à União e estabelecendo as competências concorrentes entre a União e os 

Estados-membros, objetivando a solidariedade entre os dois níveis de governo na prestação 

dos serviços públicos. O artigo 9º do diploma possibilitava a celebração de acordos entre a 

União e os Estados “para a melhor coordenação e desenvolvimento dos respectivos serviços, 

e, especialmente para a uniformização de leis, regras ou práticas, arrecadação de impostos, 

prevenção e repressão da criminalidade e permuta de informações”. Entretanto, não fez uma 

definição clara dos responsáveis pelos serviços, o que criou óbices à sua operacionalidade. Os 

artigos 140 e 177 também traziam disposições que remetiam à cooperação entre entes 

                                                           

169 BONAVIDES, Paulo. A constituição aberta: temas políticos e constitucionais da atualidade, com ênfase no 
federalismo das regiões. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 183. 
170 BRASILEIRO, Ana Maria. O federalismo cooperativo. Revista Brasileira de Estudos Políticos, Belo 
Horizonte, n.39. p. 83-128, 1974.  
171 José Afonso da SILVA define competências como “as diversas modalidades de poder de que se servem os 
órgãos ou entidades estatais para a realização de suas funções”. SILVA, 2011, p. 479. 
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federados172. Já no que se refere aos Municípios, o texto lhes atribuía competência legislativa 

nas matérias de seu peculiar interesse173. 

Contudo esse diploma Constitucional logo foi substituído pela Constituição de 1937, 

de caráter autoritário e centralizador, e que muito limitou a autonomia dos Estados-membros. 

Houve o fortalecimento do Estado nacional e o arrefecimento do modelo federalista.   

Em oposição, o Brasil retoma a democracia plena sob a Constituição Federal de 1946, 

que ampliou a autonomia político-administrativa dos Municípios, possibilitou a intervenção 

federal nos Estados para garantir a autonomia municipal, limitou as hipóteses de intervenção 

estadual nos Municípios, aumentou a participação municipal na repartição das receitas 

federais e alargou o rol de competências da União.  

 Segundo Raul Machado Horta174, é a partir da vigência da Constituição Federal de 

1946 que o federalismo brasileiro começa a adquirir viés cooperativo175. De fato, a 

cooperação administrativa e financeira, com a aproximação das três esferas de governo, 

mostrou-se um modo de conciliar os maiores poderes conferidos à União e a maior autonomia 

local176. Assim, a título exemplificativo, à União competia a defesa da seca; valorização 

                                                           

172“Art 140 - A União organizará o serviço nacional de combate às grandes endemias do País, cabendo-lhe o 
custeio, a direção técnica e administrativa nas zonas onde a execução do mesmo exceder as possibilidades dos 
governos locais.” 
 “Art 177 - A defesa contra os efeitos das secas nos Estados do Norte obedecerá a um plano sistemático e será 
permanente, ficando a cargo da União, que dependerá, com as obras e os serviços de assistência, quantia nunca 
inferior a quatro por cento da sua receita tributária sem aplicação especial.” 
173 De acordo com o artigo 13, caput, e incisos I, II e III, da Constituição da República de 1934: 
“Art 13 - Os Municípios serão organizados de forma que lhes fique assegurada a autonomia em tudo quanto 
respeite ao seu peculiar interesse; e especialmente:  
I - a eletividade do Prefeito e dos Vereadores da Câmara Municipal, podendo aquele ser eleito por esta;  
II - a decretação dos seus impostos e taxas, a arrecadação e aplicação das suas rendas;  
III - A organização dos serviços de sua competência.”  
174 Afirma Raul Machado HORTA que “o primeiro momento dessa tendência de desenvolvimento regional pode 
ser localizado na previsão contida no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal 
de 1946, que impunha ao Governo Federal a obrigação de traçar e executar um plano de aproveitamento total das 
possibilidades econômicas do Rio São Francisco e seus afluentes, aplicando-se nesse plano, anualmente, quantia 
não inferior a um por cento das rendas tributárias da União (art.29)”. HORTA, 2001.  
175 De acordo com LEWANDOWSKI, 1994, p. 20. 
176 Exemplo dessa aproximação entre os entes federados é o artigo 18 da Constituição Federal de 1946, que 
dispunha: 
“Art 18 - Cada Estado se regerá pela Constituição e pelas leis que adotar, observados os princípios estabelecidos 
nesta, Constituição.  
§ 1º - Aos Estados se reservam todos os poderes que, implícita ou explicitamente, não lhes sejam vedados por 
esta Constituição.  
§ 2º - Os Estados proverão às necessidades do seu Governo e da sua Administração, cabendo à União prestar-
lhes socorro, em caso de calamidade pública.  
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econômica da Amazônia; calamidades públicas e inundações e o desenvolvimento dos 

sistemas de ensino nos Estados e no Distrito Federal. A partilha tributária permitia maior 

cooperação financeira entre a União, os Estados e os Municípios. Ainda, possibilitou-se o 

empréstimo de servidores públicos entre a União e os Estados e foram criados organismos 

regionais em prol do desenvolvimento da região Nordeste e da Amazônia.  

Contudo, a ampliação dos poderes da União e dos Municípios fez reduzir os dos 

Estados. Não obstante, o sistema de competências concorrentes na prestação de serviços 

públicos instituído desvelou-se pouco eficiente, dada a indefinição das responsabilidades 

específicas de cada ente federado. Isso resultava num sistema contraproducente, ante o 

direcionamento muitas vezes duplicado de esforços para uma mesma finalidade, a ausência de 

coordenação e planejamento. 

A Constituição de 1967, promulgada durante o governo ditatorial militar, por sua vez, 

representou o fortalecimento do poder da União e uma Administração Pública altamente 

centralizada, restando quase suprimida a racionalidade do modelo federalista. Os Estados e 

Municípios perderam o direito de instituir impostos e passaram a depender de transferências 

federais, o que impossibilitava uma efetiva descentralização das ações. Além disso, as 

hipóteses de intervenção foram ampliadas e não havia clara definição do papel de cada esfera 

da Administração Pública na prestação dos serviços públicos estabelecidos nas competências 

concorrentes, o que obstaculizava a sua boa execução. 

Com a redemocratização do país, emergiu a Constituição da República de 1988, tendo 

sido restaurado o federalismo. Houve uma descentralização do poder, antes muito 

concentrado na figura da União, sendo conferidas competências aos Estados-membros e aos 

Municípios, apesar do predomínio de competências federais.    

2.2.1 Repartição de competências no modelo federalista brasileiro 

 

A repartição de competências entre a União e os Estados-membros constitui o fulcro 

do Estado Federal177. A atuação dos entes federativos, tanto no âmbito legislativo quanto no 

material, bem como sua autonomia, pressupõem uma repartição de competências ou 

                                                                                                                                                                                     

§ 3º - Mediante acordo com a União, os Estados poderão encarregar funcionários federais da execução de leis e 
serviços estaduais ou de atos e decisões das suas autoridades; e, reciprocamente, a União poderá, em matéria da 
sua competência, cometer a funcionários estaduais encargos análogos, provendo às necessárias despesas.”  
177 Nesse sentido, SILVA, 2011, p. 100. 
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poderes178. A forma dessa repartição dependerá do modelo de federação adotado – onde há 

maior descentralização, um maior rol de competências são atribuídas aos Estados-membros, 

como ocorre nos Estados Unidos da América; já em países em que a descentralização é 

menor, a União é detentora de um maior número de atribuições em relação aos Estados. O 

Brasil se enquadra no segundo modelo. Conforme demonstrado, desde a República, as 

Constituições brasileiras trataram de enumerar as competências da União, cabendo aos 

Estados as remanescentes. E desde 1934 as cartas constitucionais pátrias passaram a trabalhar 

também as competências concorrentes, em relação às quais cabe à União a definição de 

diretrizes gerais, enquanto aos Estados e Municípios resta a disciplina suplementar da 

matéria179. 

A Constituição da República de 1988 arrola explícita e largamente as competências 

legislativas e materiais da União. Atribui, também, expressamente competências aos 

Municípios e aos Estados – porém é pouco explícita em relação a estes, concedendo-lhes, 

essencialmente, aquelas de caráter residual.  

A racionalidade que impera na divisão de competências entre União, Estados e 

Municípios propugnada pela Constituição da República é a da predominância do interesse da 

matéria em questão, como bem explica José Afonso da Silva, ao afirmar: 

 

o princípio geral que norteia a repartição de competência entre as entidades 
componentes do Estado federal é o da predominância do interesse, segundo o qual à 
União caberão aquelas matérias e questões de predominante interesse geral, 
nacional, ao passo que aos Estados tocarão as matérias e assuntos de predominante 
interesse regional, e aos Municípios concernem os assuntos de interesse local.180  

                                                           

178 Nesse sentido, HORTA, Raul Machado. A autonomia do Estado-membro no direito constitucional brasileiro. 
Belo Horizonte, 1964. p. 49. 
179 As competências federativas, no Brasil, podem ser classificadas em competências legislativas, autorizativas 
da edição de leis sobre determinadas matérias, e materiais, que representam a atribuição constitucional ao ente 
federado para a execução de atividades político-administrativas – como a prestação de um serviço público, por 
exemplo. Ambas espécies de competências podem ser de caráter privativo, ou seja, executáveis exclusivamente 
pelo seu titular (não obstante, a possibilidade de delegação). Já as competências legislativas podem também ser 
de caráter concorrente (exercíveis pela União, Estados e Distrito Federal), enquanto as competências materiais 
podem ser qualificadas como competências comuns, hipóteses em que poderão ser desempenhadas por todos os 
entes federativos.  O modo de atuação dos entes federados, uma vez dotados de competências comuns e de 
competências concorrentes, difere. No que se refere às competências comuns, enumeradas no artigo 23 da 
Constituição da República, essas são exercidas simultaneamente pela União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios. Já no que se refere às competências concorrentes, de caráter legislativo, caberá à União dispor 
normas gerais, enquanto aos Estados e ao Distrito Federal caberá cuidar das normas específicas, visando atender 
seus interesses e necessidades. Inexistindo lei editada pela União sobre determinada matéria, os Estados são 
dotados de competência plena.   
180 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. São Paulo: Malheiros, 2002. 
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O texto constitucional de 1988 classifica as competências em exclusivas ou privativas 

de cada ente, repartidas horizontalmente, bem como em competências comuns e concorrentes, 

repartidas verticalmente. As últimas são indicativas de áreas em que é possível a atuação 

paralela ou simultânea de mais de um ente federativo, além de prever a possibilidade de 

delegação de poderes de um ente a outro. 

Os artigos 21 e 22 da Constituição da República arrolam as competências privativas da 

União, cuidando o primeiro dispositivo daquelas de caráter material (referente à atuação 

política e administrativa das autoridades federais) e o segundo de caráter legislativo ( 

referente às matérias passíveis de disciplina normativa  pela União federal). 

As matérias elencadas nos dispositivos referem-se a competências federais típicas, 

ligadas à preservação da integridade do território nacional, competências tradicionalmente 

deferidas ao poder central e voltadas à proteção da ordem constitucional em momentos de 

crise (como a decretação de estado de defesa ou de sítio) e competências justificáveis em 

função dos aspectos unitários da Federação, abrangendo assuntos que devem ser tratados de 

modo uniforme em todo o território nacional, como a emissão de moeda, a manutenção do 

serviço postal, os serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de 

passageiros, a navegação aérea, a exploração dos serviços de telecomunicações, dentre outros, 

bem como destacando o papel da União no planejamento nacional e regional.  

Não obstante se tratarem de competências de índole privativa da União, esta poderá 

delegá-la aos Estados e ao Distrito Federal mediante Lei complementar.  

Além dos artigos 21 e 22, outros dispositivos dispersos ao longo do texto 

constitucional também cuidam do tema atinente às competências materiais privativas da 

União. É, por exemplo, de sua competência a organização da seguridade social e do sistema 

único de saúde, em conformidade com os artigo 194 e 198 da Constituição da República, bem 

como a previsão de um plano nacional de educação, nos moldes do artigo 214. O artigo 177 

atribui à União a atividade de refinação do petróleo, a lavra das jazidas de petróleo e gás 

natural, bem como o seu transporte. 

As competências privativas dos Estados são aquelas a que faz menção o artigo 25 do 

texto constitucional, que lhes atribui, essencialmente, competências materiais residuais, ao 

afirmar em seu parágrafo primeiro que “são reservadas aos Estados as competências que não 

lhes sejam vedadas por esta Constituição”. O artigo atribui aos Estados, ainda, nos parágrafos 
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seguintes, expressamente, a exploração dos serviços locais de gás canalizado e a instituição de 

regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões. Note-se que as competências 

materiais estaduais exclusivas restam bastante reduzidas, ante o largo rol de matérias 

atribuídas á União e aos Municípios.  

Além disso, o dispositivo, em seu caput, garante a auto-organização, o autogoverno e 

a auto-administração dos Estados, bem como o poder de legislar, ao afirmar que “os Estados 

organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem”, respeitados os princípios 

insculpidos na Carta Magna – em especial aqueles mencionados nos artigos 37 a 39, que 

concernem a administração pública de todos os entes da Federação. Contudo, ao final são 

várias as limitações impostas pelo texto constitucional ao poder de legislar dos Estados, que, 

por exemplo, disciplina a composição e as relações entre os poderes executivo, legislativo e 

judiciário estaduais, determina a duração dos mandatos, dispões sobre subsídios, fixa regras 

sobre o funcionamento do serviço público de forma minuciosa, disciplina as relações com os 

servidores públicos, trata da criação de órgãos da Administração indireta, critérios para 

contratações, etc. Assim, faz-se válido questionar se os limites estabelecidos pela Constituição 

da República aos Estados-membros poderiam vir a restringir a sua autonomia, originalmente 

propugnada pelo próprio princípio federativo. Essa observação já foi levantada por Celso 

Ribeiro Bastos, ao alegar que, ante tais limitações constitucionais, “não é exagero afirmar que 

será quase impossível os Estados legislarem originalmente sobre qualquer assunto”181.  

Por fim, o artigo 25, em seu parágrafo terceiro, confere aos Estados a competência 

legislativa privativa para a instituição de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e 

microrregiões, constituídas por agrupamento de municípios limítrofes, para integrar a 

organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. Outras 

competências privativas de ordem legislativa não explicitadas no texto constitucional seriam 

aquelas relativas à disciplina dos assuntos de sua competência material, administrativa e 

financeira – portanto também de caráter residual. 

As competências privativas municipais, por sua vez, estão elencadas no artigo 30 da 

Carta Magna, paralelamente a competências a serem exercidas conjuntamente à União e aos 

Estados (como aquelas insculpidas nos incisos VI, VII e IX). Nos termos do que dispõe o seu 

inciso I, cabe aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local. Ademais, lhes é 

incumbido instituir e arrecadar os tributos de sua competência; criar, organizar e suprimir 
                                                           

181 BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de direito constitucional. São Paulo: Celso Bastos Editora, 2002. 
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distritos; organizar e prestar os serviços públicos de interesse local, em especial o de 

transporte coletivo urbano; e promover o adequado ordenamento territorial, mediante 

planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano.  

A expressão “interesse local”, utilizada como critério definidor dos limites do poder de 

legislar dos municípios, ocasiona, eventualmente, celeuma, dada sua indeterminação 

conceitual. O entendimento doutrinário predominante é o de que, ao analisar se determinada 

matéria se insere ou não na competência municipal, deve-se observar não se o interesse em 

torno da mesma é única e exclusivamente local, mas se ele é predominantemente local. Caso 

contrário estar-se-ia por demais reduzindo a autonomia da municipalidade182. É nesse sentido 

o entendimento de Celso Ribeiro Bastos, segundo o qual: 

 

é evidente que não se trata de um interesse exclusivo, visto que qualquer matéria que 
afete uma dada comuna findará de qualquer maneira, mais ou menos direta, por 
repercutir nos interesses da comunidade nacional. Interesse exclusivamente 
municipal é inconcebível, inclusive por razões de ordem lógica: sendo o Município 
para de uma coletividade maior, o benefício trazido a uma parte do todo acresce a 
este próprio todo. Os interesses locais dos Municípios são os que entendem 
imediatamente com as suas necessidades imediatas, e, indiretamente, em maior ou 
menor repercussão, com as necessidades gerais.183     

 

Essa compreensão é compartilhada por Diogo de Figueiredo Moreira Neto, que em 

artigo publicado em periódico na ocasião dos trabalhos de confecção do texto constitucional 

de 1988, afirmou que 

 

o inciso I, sob o conceito-chave de reserva de interesse local, autoriza a edição de 
quaisquer leis em que predomine este interesse. A predominância e não a 
exclusividade continua sendo, portanto, a justa interpretação desse novo conceito 
que substitui o tradicional peculiar interesse, que remontava ao artigo 68 da primeira 
Constituição republicana.184 

                                                           

182 Nesse sentido, tem-se Hely Lopes Meirelles, que em seu Direito Municipal Brasileiro, afirma que “peculiar 
interesse não é interesse exclusivo do Município; não é interesse privativo da localidade; não é interesse único 
dos munícipes. Se se exigisse essa exclusividade, essa privatividade, essa unicidade, bem reduzido ficaria o 
âmbito da administração local, aniquilando-se a autonomia de que faz praça a Constituição. Mesmo porque não 
há interesse municipal que não o seja reflexamente da União e do Estado-membro, como também não há 
interesse regional ou nacional, que não ressoe nos Municípios como parte integrante da Federação brasileira, 
através dos Estados a que pertencem. O que define e caracteriza o ‘peculiar interesse’, inscrito como dogma 
constitucional, é a predominância do interesse do Município sobre o Estado ou a União”. (MEIRELLES, Hely 
Lopes. Direito Municipal Brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 4. ed. 1981. p. 86) 
183 BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 11. ed. 1989.  
184MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Competência concorrente limitada: o problema da conceituação das 
normas gerais. Revista de Informação Legislativa, Brasília, ano 25, n. 100, out./dez. 1988, p. 140. 



72 
 

 

 

Nessa esteira, Fernanda Dias Menezes de Almeida assevera que “é inegável que 

mesmo atividades e serviços tradicionalmente desempenhados pelos Municípios, como 

transporte coletivo urbano, polícia das edificações, fiscalização das condições de higiene de 

restaurantes e similares, coleta de lixo, ordenação do uso do solo urbano, etc., dizem 

secundariamente com o interesse estadual e nacional” 185. 

Note-se que esse cenário, de impossibilidade ou dificuldade de dissociação entre 

aquilo que possa ser considerado interesse do Município, do Estado ou da União, é propício à 

colaboração e cooperação entre os entes federados na execução de atividades de interesse 

comum. 

Ademais, o Município é detentor de competência para suplementar186 as legislações 

estadual e federal, no que couber, ajustando-as às necessidades locais187. 

O artigo 23 da Constituição da República arrola as competências comuns188 da União, 

Estados e Municípios, elencando deveres incidentes sobre todos os entes federados. De 

acordo com Cármen Lúcia Antunes Rocha a competência comum, característica do 

federalismo cooperativo, pode ser compreendida como “a difusão dos interesses que se 

encontram subjacentes e que determinam um condomínio de atuações. Nenhuma das 
                                                           

185 ALMEIDA, Fernanda Dias Menezes de. Competências na constituição de 1988. São Paulo: Atlas, 2010, 5. 
ed., p. 99. 
186 No atinente à suplementação legislativa pelos Municípios, Andreas Krell defende a possibilidade de a 
municipalidade se antecipar à publicação de lei pela União ou pelo Estado quando estes se mantiverem inertes 
em fazê-lo. Segundo ele, “muitas vezes, a União e os Estados demoram em reconhecer problemas e não reagem 
dentro de prazos toleráveis. (...) Os Municípios podem agir de uma maneira mais livre e emitir (...) normas em 
áreas que não fazem parte das suas competências expressas. Nesses casos, os entes locais são capazes de 
‘antecipar’ os dispositivos dos níveis estatais superiores”. KRELL, Andréas Joachim. Subsídios para uma 
Interpretação Moderna da Autonomia Municipal na Área da Proteção Ambiental. Revista Interesse Público, 
Sapucaia do Sul, v. 10, p. 27-42, abr./jun. 2001.  
187 Nesse sentido, Manoel Gonçalves Ferreira Filho afirma que “a melhor interpretação deste inciso é a de que 
ele autoriza o Município a regulamentar as normas legislativas federais ou estaduais, para ajustar sua execução a 
peculiaridades locais. Destarte, aqui, a competência não seria propriamente legislativa, mas administrativa: a 
competência de regulamentar leis”. FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Comentários à Constituição 
Brasileira. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 212. 
188 Segundo Fernanda Dias Menezes de ALMEIDA, o a expressão “competência comum” presente no artigo 23, 
caput, possui o mesmo sentido de “competência concorrente”, e que “haverá uma concorrência de atuação nas 
matérias que o dispositivo arrola. O que o constituinte deseja é exatamente que os Poderes Públicos em geral 
cooperem na execução das tarefas e objetivos enunciados”. ALMEIDA, 2010, p. 112-113. Já José Afonso da 
Silva esboça entendimento diverso, fazendo distinção entre as duas modalidades de competência. Segundo ele, 
competência comum “significa a faculdade de legislar ou praticar certos atos em determinada esfera, juntamente 
e em pé de igualdade, consistindo, pois, num campo de atuação comum às várias entidades, sem que o exercício 
de uma venha a excluir a competência de outra, que pode assim ser exercida cumulativamente (art. 23)”. Já o 
conceito de competência concorrente “compreende dois elementos: (d.1) possibilidade de disposição sobre o 
mesmo assunto ou matéria por mais de uma entidade federativa; (d.2) primazia da União no que tange à fixação 
de normas gerais (art. 24 e seus parágrafos)”. SILVA, 2011, p. 481.  
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entidades é titular exclusiva, superior ou desigual das competências. Não se dá a 

exclusividade da responsabilidade de uma delas nem (e muito menos) a omissão possível 

dessa responsabilidade por qualquer delas”189. José Afonso da Silva define com bastante 

clareza o que vem a ser “competência comum”, afirmando que a expressão “significa que a 

prestação do serviço por uma entidade não exclui igual competência de outra – até porque 

aqui se está no campo da competência-dever, porque se trata de cumprir a função pública de 

prestação de serviços à população”190. Segundo Fernanda Dias Menezes de Almeida, no 

dispositivo “são previstas tarefas cujo cumprimento a todos deve incumbir, por isso que 

voltadas à defesa de valores que, sem o concurso da União, dos Estados, dos Municípios e do 

Distrito Federal, o constituinte entendeu que não poderiam ser adequadamente 

preservados”191. Dentre essas atribuições encontram-se a proteção e preservação do meio 

ambiente e de bens de valor histórico, artístico e cultural, combate à pobreza e à 

marginalização, melhoria do saneamento básico, promoção da saúde, assistência pública, 

proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência e promoção do acesso à educação, 

cultura e ciência.  

O artigo 24, por sua vez, discrimina em seus incisos as matérias em relação às quais 

podem a União, os Estados e o Distrito Federal legislar concorrentemente, cabendo à União 

estabelecer normas gerais, conforme dispõe o parágrafo primeiro do dispositivo, e aos Estados 

e ao Distrito Federal atuar de forma suplementar. Caso a União se omita em criar normas 

gerais, conforme inteligência do parágrafo 3º, é atribuída competência plena aos Estados e ao 

Distrito Federal para fazê-lo. Ao examinar o dispositivo, José Afonso da Silva bem explica o 

modus operandi da competência legislativa concorrente, ao afirmar: 

 

tanto isso é uma técnica de repartição de competência federativa que os §§ 3º e 4º 
que complementam sua normatividade, estabelecendo, em primeiro lugar, que, 
inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão competência 
legislativa plena, para atender a suas peculiaridades, e, em segundo lugar, que a 
superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, 
no que lhe for contrária. Note-se bem, o constituinte foi técnico: a lei federal 
superveniente não revoga a lei estadual nem a derroga no aspecto contraditório, esta 
apenas perde sua aplicabilidade, porque fica com sua eficácia suspensa. Quer dizer, 

                                                           

189 ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. República e federação no Brasil. Belo Horizonte: Del Rey, 1997. p. 253. 
190 SILVA, José Afonso da. Comentário contextual à constituição. São Paulo: Malheiros, 7. ed., 2010, p. 277. 
191 ALMEIDA, Op cit., p. 59. 
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também, sendo revogada a lei federal pura e simplesmente, a lei estadual recobra sua 
eficácia e passa outra vez a incidir”192. 

   

A criação de competências concorrentes aos entes federados representa a atenuação da 

separação dualista e favorece o desenvolvimento da cooperação e das relações 

intergovernamentais, em benefício do interesse da coletividade. Nesse sentido, Fernanda Dias 

Menezes de Almeida ressalta que “a utilização de competências concorrentes é própria do 

federalismo cooperativo. Neste se pretende uma atuação coordenada dos entes federativos, 

com o que é compatível uma repartição vertical de poderes”193.  

Apesar de o dispositivo não fazer menção aos municípios, a doutrina entende que estes 

também são dotados de competência legislativa concorrente, uma vez que o artigo 30, inciso 

II, os autoriza a “suplementar a legislação federal e a estadual no que couber”.   

Note-se que a Constituição da República de 1988, em comparação às cartas 

constitucionais que vigoraram no território nacional desde a proclamação da República, optou 

por um sistema misto, ao preservar traços do federalismo dual, quando elenca competências 

próprias e privativas de cada ente federado, mas também introduziu as competências 

concorrentes e comuns, a serem executadas por mais de um ente integrante da Federação. 

Além de fortalecer os laços entre União, Estados-membros e Municípios, esse sistema ainda 

determina de modo expresso searas em que os entes administrativos deverão unir esforços na 

atuação administrativa para a adequada consecução do interesse público.   

Mesmo conformando uma evolução bastante positiva em relação ao modelo federalista 

vigentes sob a égide do diploma constitucional que a antecedeu, a Magna Carta de 1988 ainda 

apresenta distorções e carece de aprimoramentos, como bem destaca parcela significativa da 

doutrina pátria. Nesse sentido, afirma Horta que “o convívio harmonioso entre os 

ordenamentos jurídicos estaduais, entre a União e os Estados-membros, perdura ainda como 

grande desafio à criatividade técnica do constituinte federal”194.  

As críticas referem-se, especialmente, ao imperfeito convívio entre União, Estados-

membros e Municípios, e à concentração muitas vezes excessiva de competências no rol de 

atribuições da primeira, o que enseja um distanciamento do locus onde são formuladas 

políticas públicas em relação ao local onde estas são efetivadas. Essa reflexão é esboçada por 
                                                           

192 SILVA, 2011, p. 504.  
193 ALMEIDA, 2010, p. 34.  
194 HORTA, Raul Machado. Organização constitucional do federalismo. Revista da Faculdade de Direito da 
UFMG, Belo Horizonte, ano 33, n. 28-29, p. 11, 1985-86. 
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Celso Bastos, ao afirmar que “a regra de ouro (da Federação) poderia ser a seguinte: nada será 

exercido por um poder de nível superior desde que possa ser cumprido pelo inferior”195. 

Fernanda Dias Menezes de Almeida compartilha desse entendimento. Para ela, “se pensarmos 

principalmente em termos da interação federalismo/democracia, o Estado federal tanto mais 

propiciará a democracia quanto mais perto dos destinatários estiver a sede do poder 

decisório”196. Afirma ela ainda que 

 

algumas competências, a nosso ver, poderiam com vantagem sair da esfera privativa 
da União, para integrar o rol de competências comuns do artigo 23. 
Uma delas é a competência de planejar e promover a defesa permanente contra as 
calamidades públicas. (...) A atuação da União no terreno das calamidades públicas é 
sem dúvida muito importante. Mas não exime as demais autoridades públicas de 
participarem e contribuírem na debelação de problemas que são de todos. Trata-se, 
pois, de matéria especialmente talhada para figurar entre as competências comuns, 

que demandam ação conjugada e permanente dos integrantes da Federação.197  

 

Marçal Justen Filho alerta para o fato de o modelo federalista brasileiro ainda não estar 

pronto, prescindindo de necessária evolução e de amadurecimento do processo político 

brasileiro. Nas palavras do jurista, 

 

o modelo federativo brasileiro ainda não pode ser reputado como definitivo – 
diversamente do que ocorre com diversos outros Estados federados existentes no 
mundo ocidental.  
Assim se passa em virtude do que se poderia denominar de ‘amadurecimento 
incompleto’ do processo político brasileiro. Embora a Constituição de 1988 tenha 
representado um passo decisivo na modelagem da organização estatal brasileira, não 
se produziu uma organização política dotada de estabilidade definitiva. Somente a 
estabilidade democrática é que produzirá a estabilidade institucional198. 

 

A ampliação das técnicas de competência comum e concorrente ampliaram as 

possibilidades do federalismo contemporâneo, e fizeram-no se adaptar a uma realidade em 

que são muitas as demandas sociais, ao possibilitar uma maior abertura de diálogo entre a 

realidade central (União) e as realidades locais (Estados e Municípios).  

                                                           

195 BASTOS, 1989, p. 249. 
196 ALMEIDA, 2010, p. 75. 
197 ALMEIDA, 2010, p. 75.  
198 JUSTEN FILHO, Marçal. Parecer jurídico a respeito do Projeto de Lei n. 5.296/2005 que estabelece as 
diretrizes para os serviços públicos de saneamento básico e Política Nacional de Saneamento Básico (PNS). 
2005a. Disponível em: http://www.cidades.gov.br/media/PlanoTrabalho/Marcal.pdf Acesso em 12 nov 2006. 
Parecer formulado a pedido do Ministério das Cidades. 
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Uma vez esboçado o modelo federalista brasileiro e analisado como são repartidas as 

competências constitucionais entre os entes federados pátrios, cabe examinar as características 

essenciais do federalismo de cooperação.  

 

2.3 O Federalismo de cooperação 

 

A concepção de cooperação é inerente ao desenvolvimento da sociedade, à medida 

que representa a livre união de esforços para a consecução de objetivos comuns, os quais não 

poderiam ser atingidos ou tão bem atingidos pelas partes cooperantes se agissem 

isoladamente.  

De acordo com Pedro Durão, a cooperação está intimamente ligada à participação 

consciente e à própria liberdade de consenso para a solução de problemas comuns199, estando, 

portanto, “diretamente vinculada aos interesses humanos. Em todas as etapas construtivas e 

reformistas da vida dos povos, o movimento coletivo de solidariedade assume o papel 

congregador e consolidador”200. 

O termo “cooperação” é definido pela Enciclopédia Saraiva do Direito como “a atitude 

com duas ou mais pessoas atuando os seus modos de agir para alcançar os mesmos fins”201. 

Na acepção sociológica, “cooperação” pode ser definida como “um tipo particular de 

processo social em que dois ou mais indivíduos ou grupos atuam em conjunto para a 

concepção de um objetivo comum. É requisito essencial para a manutenção e continuidade 

dos grupos sociais”202.   

O conceito de federalismo está fortemente associado à idéia de cooperação. Até 

mesmo a etimologia da palavra “federal” corrobora a afirmação, como bem nota Raul 

Machado Horta, ao analisar o termo. Segundo ele, federal “deriva de foedus: pacto, ajuste, 

convenção, tratado, e entra na composição de laços de amizade, foedus amicitae. A associação 

das partes componentes está na origem do Estado Federal, tornando inseparáveis, como 

lembra Charles Eisenmann, a idéia de união, aliança e cooperação203. 

                                                           

199 DURÃO, Pedro. Convênios e consórcios públicos. Curitiba: Juruá, 2. ed., 2007, p. 31. 
200 DURÃO, Ibid., p. 32. 
201 FRANÇA, R. Limongi (coord.). Enciclopédia Saraiva do Direito. São Paulo: Saraiva, 1977, p. 387. 
202 LAKATOS, Eva Maria. Sociologia geral. São Paulo: Atlas, 1992, p. 86 
203 HORTA, 1999, p. 19. 
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Paulo Bonavides também relaciona a concepção de um modelo de Estado federalista à 

de união, ao afirmar que “no Estado federal deparam-se vários Estados que se associam com 

vistas a uma integração harmônica de seus destinos”204. 

Isso é perceptível desde o surgimento do primeiro Estado federal, a partir da 

Constituição norte-americana de 1787, quando as treze antigas colônias inglesas, tendo 

conquistado sua independência, decidiram se unir e abdicar de suas soberanias em prol de um 

poder central – a Federação,  o que os fortaleceria para resistir contra os embargos ingleses e 

para firmar compromissos e relações com outras nações205. 

Raul Felipe Borelli conduz a relação entre federação e cooperação a um ponto mais 

extremo ao caracterizar a cooperação como um dever dos entes federativos e  inseparável do 

conceito de Federação. Afirma ele: 

 

a noção de cooperação é ínsita à Federação, sendo até certo ponto redundante a 
menção a um federalismo cooperativo. 
Levada tal premissa à sua conseqüência extrema, a cooperação federal seria, na 
realidade, um dever a ser observado pelos integrantes do Estado Composto, 
independentemente da previsão constitucional de práticas obrigatórias de 
cooperação. Um dever implícito e inafastável, a ser seguido por todos os entes 
político-administrativos. Tudo isso por ser a cooperação condição para a 
manutenção da integridade federal.206  

 

Contudo, se a concepção de cooperação se mostra quase inerente ao conceito de 

federação, faz-se válido lembrar que o modelo federalista originário, de caráter dualista, 

separava de modo rígido as competências de que eram detentores União e Estados, obstando o 

ideal cooperativista. É possível afirmar que o estágio “federalismo cooperativo” advém de 

uma evolução por que passou o Estado federal. 

                                                           

204 BONAVIDES, Paulo. Ciência política. São Paulo: Malheiros, 10. ed. 2000, p. 181. 
205 Conforme ELALI, "Com efeito, as ex-colônias britânicas declararam independência em 1776 e precisavam 
mantê-la perante as práticas do colonizador. Assim, inicialmente os Estados optaram por manter suas soberanias, 
mantendo seus poderes de autodeterminação, mas convivendo em forma de Confederação. Posteriormente 
decidiram manter um Estado Federal único, atribuindo aos Estados-membros autonomias limitadas à 
manutenção de uma ordem jurídica única, soberania, consagrada pela Constituição.” ELALI, André. O 
Federalismo Fiscal Brasileiro: algumas notas para a reflexão. Revista Tributária e de Finanças Públicas, São 
Paulo, ano 12, n. 69, p. 14, jul./ago. 2006. 
206 BORELLI, Raul Felipe. Aspectos jurídicos da gestão compartilhada dos serviços públicos de saneamento 
básico. Dissertação de Mestrado. Orientador: Prof. Maria Sylvia Zanella Di Pietro. USP. Faculdade de Direito. 
2010. 
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Se talvez soe um tanto extremado afirmar que a cooperação entre entes membros de 

um Estado federal consubstancia uma obrigação207, certo é que o ato de cooperarem entre si 

permite aos entes integrantes da Federação melhor atenderem as demandas sociais, ao 

possibilitar um maior diálogo entre poder central – União – e realidades locais – Estados e 

Municípios, além de permitir a otimização de recursos, especialmente dos financeiros. Assim, 

o desenvolvimento de ações coordenadas e compartilhadas pelos diversos entes em prol de 

objetivos comuns se mostra uma alternativa interessante para a resolução de problemas 

práticos e a execução de prestações estatais e, ao cabo, para a consecução do interesse 

público. 

A premissa para um agir cooperativo é a dificuldade ou impossibilidade de os 

Estados-membros e Municípios, atuando de modo isolado, implementarem adequadas e 

necessárias políticas públicas. Fernando Abrúcio bem destaca a importância da cooperação 

nas relações entre entes federados ao afirmar que  

 
as relações intergovernamentais devem ser regidas pela construção de redes de 
controle e cooperação e não por uma dicotomia entre centralização e 
descentralização, razão pela qual se torna necessário estabelecer um relacionamento 
intergovernamental que evite a desagregação, a descoordenação e a competição 
selvagem entre os entes federativos, construindo um ambiente de cooperação sob um 
marco pluralista.208 

 

O federalismo de cooperação busca um equilíbrio de poderes entre a União e os 

Estados membros, estabelecendo laço de colaboração na distribuição das múltiplas 

competências por meio de atividades planejadas e articuladas entre si, objetivando fins 

comuns.209 Essa cooperação poderá se dar por diversos meios – desde o planejamento 

integrado de políticas públicas, passando pelo auxílio financeiro e compartilhamento de 

recursos, até a gestão associada de serviços públicos, mediante a atuação concertada da 

União, Estados-membros e Municípios envolvidos. 

                                                           

207 Parte da doutrina elenca como característica da cooperação a manifestação de vontades próprias e autônomas 
dos entes que cooperam entre si. Nesse sentido tem-se Valdiki MOURA, ao afirmar que “cooperação implica 
liberdade, traduz participação consciente, voluntária e justa da coletividade em um empreendimento”. MOURA, 
Valdiki. Democracia econômica: introdução à economia cooperativa. São Paulo: Cia Editora Nacional, 1942, p. 
4, apud DURÃO, Pedro. Convênios e consórcios públicos. Curitiba: Juruá, 2. ed., 2007. p. 31. 
208 ABRÚCIO, Fernando Luiz; COSTA, Valeriano Mendes Ferreira. Reforma do Estado e o contexto federativo 
brasileiro. São Paulo: Fundação Konrad Adenauer – Stiftung, 1998. p. 34.  
209 CURY, Carlos Roberto Jamil. Federalismo político e educacional. FERREIRA, Naura Syria Carapeto (Org.). 
Políticas públicas e gestão da educação. Brasília: Líber Livro, 2006. p. 115 
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Nessa égide, tem-se, por exemplo, o fenômeno da cooperação na atuação da União 

direcionada a garantir o desenvolvimento parelho e equânime dos Estados-membros e a 

redução das desigualdades regionais.  

 Isso pode ocorrer através da formulação do planejamento, realização de investimentos 

e transferência de recursos orçamentários, possibilitando, assim, muitas vezes, a adequada 

prestação de serviços públicos em locais onde, somente pela atuação autônoma do próprio 

ente federativo, isso não seria possível.  

Gilberto Bercovici210 descreve o modus operandi das formas de cooperação num 

Estado federado dividindo a atuação dos entes federativos em dois momentos distintos. 

Primeiramente há a determinação, em nível federal, mas com a participação das entidades 

subnacionais, das medidas a serem adotadas, uniformizando-se a atuação de todos os poderes 

estatais competentes em determinada matéria. Em seguida se dá a conformação ou adaptação 

da decisão tomada às especificidades de cada ente federado – seja ele estadual ou municipal. 

Pedro Durão211, por sua vez, ao examinar o tema, arrola uma série de princípios, não 

obstante os princípios típicos que devem ser observados pelos entes administrativos, 

incidentes sobre a Administração Pública e tributários dos direitos constitucional e 

administrativo, aplicáveis à cooperação entre os entes federativos. São eles o princípio da 

cooperação acordada, princípio do ingresso livre e voluntário, princípio do interesse público 

primário, princípio da vinculação ao ato convenial ou consorcial e princípio da 

responsabilidade dos seus partícipes e executores. O primeiro refere-se à cooperação 

propriamente dita e busca garantir “a colaboração comum entre entes para fins de serviços 

públicos assegurados pelo Estado”212 e preceitua a formalização da avença colaborativa sob a 

forma escrita. O segundo postula a necessária autonomia de vontade dos entes administrativos 

para cooperar e a liberdade para dissociar-se do ajuste quando este não lhe for mais 

interessante. O princípio seguinte corrobora a consecução do interesse público primário, na 

busca do bem comum e desconsiderados interesses secundários próprios da Administração, 

como fator necessário à cooperação. O quarto princípio enaltece o instrumento consorcial ou 

convenial, evidenciando o necessário cumprimento de suas disposições pelos entes 

signatários. O último postulado decorre da natural responsabilidade do Estado pelos eventos 

                                                           

210 BERCOVICI, Gilberto. Dilemas do estado federal brasileiro. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004, p. 
60-61. 
211 DURÃO, 2007, p. 34. 
212 DURÃO, Op. cit. 
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decorrentes de toda sua atuação, independente da forma pela qual esta se der, em especial os 

de caráter danoso, sendo o ente administrativo responsabilizado inclusive por condutas 

faltosas no âmbito da moralidade e da probidade administrativa. 

A superação do federalismo dualista em direção ao federalismo cooperativo, 

compreendido como um melhor modelo para o atendimento das necessidades dos 

administrados pelo Estado, é um fenômeno de dimensões globais, tendo ecoado por países 

como os Estados Unidos da América, a Alemanha e a Argentina. 

A Lei Fundamental da República da Alemanha, por exemplo, trata de modo explícito 

da cooperação entre entes administrativos, ao dispor no item 1 de seu artigo 35 que “todas as 

autoridades federais e estaduais deverão prestar mutuamente assistência judicial e 

administrativa”. Os itens seguintes do dispositivo são expressos quanto à possibilidade um 

Estado-membro poder recorrer a outro Estado-membro ou à União quando isso se mostrar 

necessário para a manutenção ou restabelecimento da segurança e ordem públicas, bem como 

nas hipóteses de catástrofe natural ou calamidade. Na prática, são usuais os arranjos 

cooperativos entre Estados e Municípios, como assinala Andreas Krell, dentre os quais são 

conhecidos os Zweckverbände – definidos como associações para fins determinados. De 

acordo com Krell, tratam-se de arranjos em que 

 

municípios, circunscrições intermunicipais e regiões administrativas estaduais se 
juntam para resolver problemas da região mediante a prestação conjunta de serviços 
públicos, como o abastecimento de água potável, o tratamento do esgoto doméstico, 
o depósito final do lixo, a construção de rodovias, a gestão de hospitais ou o 
funcionamento de linhas de transporte interurbano.213  

 

A legislação argentina também sugere formas de cooperação entre os entes integrantes 

da federação. O texto constitucional argentino faculta a criação de regiões pelas províncias. 

Daí decorre uma política de regionalização. Essa regionalização poderá se dar por iniciativa 

do poder central (regionalismo concertado), por iniciativa conjunta do poder central e dos 

poderes provinciais (regionalismo concertado) e por iniciativa dos poderes Estados-membros 

(regionalismo horizontal). Tal sistemática, denominada “Tratado Regional”, viabiliza o 

desenvolvimento homogêneo do país, favorecendo a solidariedade entre as províncias através 

dos arranjos cooperativos, e possibilitando o fomento do desenvolvimento econômico e 
                                                           

213 KRELL, Andreas J. O município no Brasil e na Alemanha: direito e administração pública comparados. São 
Paulo: Oficina Municipal, 2003, p. 80. 
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social214. Para o cumprimento de tais acordos regionais, abre-se às províncias a faculdade de 

criarem os órgãos administrativos hábeis a levar a cabo a efetiva implementação dessa 

alternativa de gestão para um federalismo eficiente. A legislação argentina traz, ainda, outros 

instrumentos que estimulam a cooperação, como a lei-convênio, classificada por Dromi como 

“um verdadeiro contrato entre as províncias e o Estado”, além da celebração de tratados 

interprovinciais.  

Tem-se, portanto, que diversas federações perceberam os benefícios do agir 

cooperativo, ao possibilitar um desenvolvimento coordenado das diversas regiões do país, a 

redução de desigualdades e o melhor aproveitamento de recursos. Ao observar essa realidade, 

John Eberhard Schmidt-Assmann afirma que ”na prática, em realidade, faz-se manifesto que a 

cooperação é condição ou pressuposto para o funcionamento do Estado”215. 

Isso é evidenciado no âmbito da prestação de serviços públicos. Ações coordenadas 

entre a União, os Estados-membros e os Municípios permite o melhor atendimento das 

necessidades dos administrados. Não obstante, há situações em que a prestação de um 

determinado serviço público só é passível de ser viabilizada mediante o agir concertado entre 

entes federativos, seja em decorrência da própria natureza do serviço em questão, seja em 

função do seu elevado custo e a escassez de meios econômicos para que um ente federativo, 

sozinho, seja capaz de executá-lo. 

Como bem asseveram Odete Medauar e Gustavo Justino de Oliveira, 

 

são evidentes as vantagens da cooperação entre os entes federados, podendo ser 
citadas: (a) a racionalização do uso dos recursos existentes, destinados ao 
planejamento, programação e execução de objetivos de interesses comuns, (b) a 
criação de vínculos ou fortalecimento dos vínculos preexistenes, com a formação ou 
consolidação de uma identidade regional, (c) a instrumentalização da promoção do 
desenvolvimento local, regional e nacional e (d) a conjugação de esforços para 
atender as necessidades da população, as quais não poderiam ser atendidas de outro 

modo diante de um quadro de escassez de recursos.216  

 

 

                                                           

214 DROMI, José Roberto. Derecho administrativo. 5.ed. Buenos Aires: Ediciones Ciudad Argentina, 1996, p. 
137. 138; 183 
215 SCHMIDT-ASSMANN, 2003, p. 39. 

 

216 MEDAUAR, Odete; OLIVEIRA, Gustavo Justino de. Consórcios públicos: comentários à lei 11.107/05. 6. 
ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p. 23. 



82 
 

 

Braga percebe o fenômeno na seara da saúde, e afirma:      

 

no atual contexto de crise econômica, além de buscar novas formas de organização 
em rede, em face dos recursos de saúde existentes em um espaço população, 
procura-se provocar um novo perfil de gestão desconcentrada que permita reorientar 
a atuação para a integração de todos os atores sociais em nível local, regional e 
nacional, em função dos objetivos comuns de produção de saúde pessoal e 

comunitária.217 

 

A Constituição brasileira de 1988 andou bem ao disciplinar a distribuição de 

competências entre os entes federativos. É certo que o federalismo de cooperação, nos termos 

em que se encontra concretizado na prática brasileira e em alguns outros países, representa um 

claro aprimoramento diante da tendência centralizadora de outrora. 

A ampliação do diálogo entre os entes federativos e a busca por soluções concatenadas 

fortalecem a idéia de que o desenvolvimento das partes deve representar um esforço coletivo, 

encabeçado pela União, e cujos atores devem ser os Estados e Municípios. 

Todavia, é preciso garantir que Estados e Municípios tenham maior autonomia política 

e, especialmente financeira, num arranjo em que a União terá o importante papel de 

propositora de políticas públicas, cabendo aos Estados e Municípios sua execução, em 

consonância com os interesses locais.                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

2.4  Cooperação e o ordenamento jurídico brasileiro 

 

Conforme já demonstrado, a Constituição da República de 1988 privilegiou a 

concepção de federalismo cooperativo, em especial ao elencar competências concorrentes 

para os entes federados em seu artigo 24, bem como em outros dispositivos distribuídos ao 

longo do texto constitucional que invocam a atuação conjunta de entes federados para a 

consecução de seus fins, e no artigo 23, que cuida das competências comuns. Tais 

dispositivos, por si só, já anunciam a possibilidade de cooperação entre União, Estados e 

Municípios, mesmo que não de modo expresso.  

                                                           

217 BRAGA, Douglas Gerson. Conflitos, eficiência e democracia na gestão pública. Rio de Janeiro: Fiocruz, 
1998, p. 145-156 
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O texto constitucional apregoa, de modo explícito, a cooperação como prática a ser 

adotada pelos entes da federação com o objetivo de se atingir o desenvolvimento equilibrado 

e o bem estar nacional, ao tratar das competências comuns da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, em seu artigo 23218. O parágrafo único inserido pela Emenda 

constitucional n. 53, de 19 de dezembro de 2006219, dispõe: 

 

“Parágrafo único. Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a 
União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio 
do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional.” 

 

Note-se que o dispositivo carece de eficácia plena e aplicabilidade imediata, ao exigir 

lei complementar editada pelos entes federados interessados em firmar instrumentos de 

cooperação. Pedro Durão critica a eficácia contida da disposição constitucional, afirmando 

que “o preceito da atual Carta Magna dispõe de maneira rudimentar a matéria, sem ter ao 

menos atribuído a cada um dos entes públicos a forma de sua institucionalização”220. Segundo 

José Afonso da Silva, será a lei complementar que irá definir o conteúdo da cooperação, e 

afirma: 

 

agora o texto exige leis complementares que fixem normas para a cooperação entre 
as entidades componentes da Federação. Vale dizer: as normas estabelecidas nas leis 
complementares é que vão decidir da natureza e extensão da cooperação, mas a 
regra constitucional já indica o seu objeto geral – ou seja: visa ao equilíbrio do 
desenvolvimento e do bem estar em âmbito nacional. Isso parece limitar a 
cooperação a objetivos nacionais. É claro que nada impede que se faça a cooperação 
entre Estados, ou entre Estados e Municípios, visando ao equilíbrio e 
desenvolvimento e ao bem-estar em âmbito regional ou das comunidades locais. 

                                                           

218 Tratando do tema ao julgar os autos de recurso extraordinário n. 485.583, a Ministra Cármen Lúcia Antunes 
Rocha ressalta a inteligência do artigo 23 e respectivo parágrafo único no sentido de deverem os entes federados, 
na execução de suas competências materiais comuns, cooperar entre si. Ela afirma: “No que diz respeito à 
competência material comum, prevista no artigo 23 da Constituição da República, atribuída conjuntamente à 
União, Estados, Distrito Federal e Municípios, há de se destacar, repita-se, que não envolve poder legiferante, 
mas tão somente de execução, exigindo-se cooperação entre os entes federados no sentido de implementar 
as tarefas e objetivos ali discriminados, nos termos do seu parágrafo único.” (g.n.) (Recurso Extraordinário. 
RE 485.583/PR – Paraná. Relator: Ministra Cármen Lúcia Antunes Rocha. Julgamento: 01/02/2010. Publicação 
DJ: 23/02/2010.) 
219 No que se refere ao dispositivo constitucional citado (parágrafo único do artigo 23), a Emenda Constitucional 
n. 53/06 inovou pouco o texto anterior, limitando-se a alterar o início da disposição: onde antes se lia “lei 
complementar fixará”, com o advento da emenda, passou-se a ler “leis complementares fixarão”. A mudança não 
implica alteração de significado substancial do sentido do referido parágrafo único. Serve, contudo, para 
explicitar inequivocamente a possibilidade de haver mais de uma lei complementar disciplinando a cooperação 
entre a União, os Estados, o Distrito federal e os Municípios.  
220 DURÃO, 2009, p. 73. 
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Isso, aliás, decorre da competência das entidades referidas, até sem a necessidade de 
uma norma como a que estamos comentando.221 

  

Dalmo de Abreu Dallari ressalta que a cooperação a que faz menção o parágrafo único 

do artigo 23 não se limita às matérias arroladas em seus incisos, mas possui um escopo mais 

amplo. Segundo ele, 

 

a expressão “normas para a cooperação”, que figura no  parágrafo único do artigo 23 
da Constituição, tem o sentido de diretrizes ou normas gerais, não estando vinculada 
à enumeração das atribuições de competência comum. Porque o tema geral do artigo 
era a ação conjunta da União, dos Estados e dos Municípios, o constituinte entendeu 
que aquele era o momento para acentuar a necessidade e conveniência de 
cooperação, no espírito do federalismo cooperativo. Mas a intenção de manter viva a 
lembrança da necessidade de uma lei dessa espécie, não vinculada às atribuições 
referidas naquele artigo, fica evidente pela simples leitura do mencionado parágrafo 
único, onde está expresso que serão fixadas normas para a cooperação, “tendo em 
vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional”. Esses 
objetivos são muito mais amplos do que o conjunto de atribuições expresso no artigo 
23.222   

 

Ademais, ressalte-se que o dispositivo é consoante aos objetivos fundamentais da 

República definidos no texto constitucional. Dentre estes se encontra a persecução e garantia 

do desenvolvimento nacional, inscrito no artigo 3º, inciso II223, da Carta Magna.  

Note-se que a expressão “desenvolvimento nacional” possui sentido amplo, 

extrapolando a concepção estreita de desenvolvimento econômico e abrangendo também o 

desenvolvimento social, com a melhoria da condição de vida da população224. Esse 

entendimento deflui do contexto em que a expressão se insere no texto constitucional vigente: 
                                                           

221 SILVA, 2010, p. 279. 
222 DALLARI, Dalmo de Abreu. Parecer sobre o anteprojeto de lei voltado à finalidade de instituir as diretrizes 
para os serviços públicos de saneamento básico e a Política Nacional de Saneamento Básico – PNS, p.18-19. 
<http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/revista/Rev_72/Pareceres/saneamento_DalmoAbreuDallari.pdf>. 
Acesso em: 14 maio 2010. 
223 Dispõe o artigo 3º da Constituição da República: 
“Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 
II - garantir o desenvolvimento nacional; 
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; 
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 
discriminação.”  
224 Também é ampla a concepção de desenvolvimento delineada pela Organização das Nações Unidas, que o 
qualifica como um processo econômico, social, cultural e político abrangente, que visa ao constante incremento 
do bem-estar de toda a população e de todos os indivíduos com base em sua participação ativa, livre e 
significativa no desenvolvimento e na distribuição justa dos benefícios daí resultantes. 
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como um dos objetivos fundamentais da República, enquanto nos textos constitucionais 

anteriores, o “desenvolvimento nacional” ligava-se à ordem econômica, tanto como um 

princípio quanto como um fim a ser realizado pela ordem econômica225. 

Entretanto, o parágrafo único do artigo 23 da Constituição a República, não obstante 

sua grande importância à disciplina da cooperação entre entes federativos, jamais foi 

disciplinado por lei complementar, conforme impunha o preceito constitucional. Restou, 

portanto, em aberto a prática cooperativa entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, 

possibilitando os mais diversos arranjos entre os entes federativos pátrios. 

Ao analisar a questão  da ausência de regulamentação do referido dispositivo legal, o 

Ministro Gilmar Ferreira Mendes, no julgamento do pedido de suspensão de tutela antecipada 

n. 286, versando sobre matéria ambiental, afirmou que a inexistência da norma não obsta a 

cooperação entre os entes federados. Segundo ele: 

 

se, de um lado, a ausência da Lei Complementar prevista no parágrafo único 
do artigo 23 da Constituição dificulta uma demarcação mais clara da forma de 
exercício da competência de preservação do meio ambiente pela União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios, por outro lado, não impede o fomento 
de uma atuação integrativa e criativa de suas Administrações no intuito de se 
solucionar, sempre em cooperação, os problemas decorrentes do poder de polícia 
ambiental, inclusive em relação ao licenciamento ambiental de obras, de atividades e 
de empreendimentos em geral, buscando fomentar sempre o desenvolvimento 
sustentável.226 (g.n.) 
 

Nesse diapasão, multiplicaram-se os convênios de cooperação, mesmo considerando 

que sua índole descentralizadora original não destinava o instrumento especificamente à 

prestação e gestão associada de serviços públicos, e, posteriormente, os consórcios públicos. 

Entretanto, é válido assinalar, os últimos são objeto de disciplina de lei ordinária, e não de lei 

complementar, como propugnava o dispositivo constitucional.  

                                                           

225 É nesse sentido o entendimento, dentre outros, de José Afonso da SILVA. Segundo ele, “o desenvolvimento 
econômico e social, sujeito a planos nacionais e regionais (art. 21, IX), está na base do desenvolvimento 
nacional, objeto do art. 3º, II. Não se quer um mero crescimento econômico, sem justiça social – pois, faltando 
esta o desenvolvimento nada mais é do que simples noção quantitativa, como constante aumento do produto 
nacional,como se deu no regime anterior, que elevou o país à oitava potência econômica do mundo, ao mesmo 
tempo em que o desenvolvimento social foi mínimo e a miséria se ampliou. Isso é simples crescimento, não 
desenvolvimento; pois incremento econômico sem participação do povo no seu resultado, sem elevação do nível 
de vida da população, sem mudanças, não caracteriza desenvolvimento.” SILVA, 2010, p. 49. 
226 Suspensão de Tutela Antecipada. STA 286/BA – Bahia. Relator: Ministro Presidente Gilmar Ferreira 
Mendes. Julgamento: 08/04/2010. Publicação DJ: 28/04/2010. 
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Ainda assim, ante o advento da Lei federal n. 11.107/05 e a inexistência de lei 

complementar específica tratando do tema227, é possível apontar o contrato de programa como 

a modalidade jurídica mais apta a concretizar a cooperação entre entes federativos, almejada 

pela Constituição da República em seu artigo 23, parágrafo único.  

A temática da cooperação entre entes federados também é objeto do artigo 241, 

afirmando que lei deverá cuidar da disciplina da matéria e dispondo no seguinte sentido: 

 

Art. 241. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão por 
meio de lei os 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. 

 

O dispositivo foi inserido no texto constitucional pela Emenda constitucional n. 19/98, 

conhecida como emenda da Reforma Administrativa228, dentro da racionalidade de 

descentralização administrativa como forma de imprimir mais eficiência à atuação estatal.  

A norma prevê claramente a cooperação entre entes federados na gestão dos serviços 

públicos e na transferência de encargos, evidenciando a intenção do legislador constituinte em 

                                                           

227 Apesar da inexistência de lei complementar ou mesmo de projeto de lei complementar específica fixando 
normas para a cooperação entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, encontra-se em trâmite no 
Senado Federal o Projeto de Lei Complementar n. 01/2010, que tem como escopo regular o parágrafo único do 
artigo 23 em matéria de meio ambiente. De acordo com o artigo 1º do projeto, ele se propõe a fixar “normas, nos 
termos dos incisos III, VI e VII do caput e do parágrafo único do art. 23 da Constituição Federal, para a 
cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, nas ações administrativas decorrentes 
do exercício da competência comum relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio 
ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora.” 
O projeto de lei arrola as ações administrativas de competência da União, dos Estados e dos Municípios no 
âmbito da atuação cooperada (artigos 7º, 8º, 9º e 10º), além de elencar os instrumentos úteis à sua viabilização 
(artigo 4º).  
228 A respeito do tema, exposado brevemente no capítulo um, item 1.3, tem-se os ensinamentos de Odete 
MEDAUAR, in verbis: “no Brasil foi criado, em 1995, o Ministério da Administração Federal e da Reforma do 
Estado, que elaborou um Plano Diretor da Reforma do Estado, em parte aplicado na Emenda constitucional 
19/1998 – reforma administrativa. (...) Entre as idéias de fundo das reformas, citam-se: a) Administração a 
serviço do cidadão, significando um novo modo de relacionar-se com a sociedade; b) transparência; c) 
Administração eficiente; d) privatização difusa, sob dos aspectos: d1) transferência, ao setor privado, de 
atribuições públicas, com redução do número de órgãos da Administração; d2) expansão de práticas inspiradas 
no direito privado, acarretando, inclusive técnicas de gestão que priorizam os resultados, o chamado new public 
management de origem inglesa. 
Da Administração se exige que seja, ao mesmo tempo, transparente e eficaz; participada e imparcial; legal e 
eficiente; as escolhas devem ser razoáveis, equitativas, baseadas no consenso dos destinatários e destinadas a 
excelente rendimento.” MEDAUAR, 2003, p. 132-133. 
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fomentar as relações cooperativas para a melhor execução das competências administrativas e 

dotá-las de estabilidade por meio de lei específica tratando do tema.  

Como bem assevera Pedro Durão, “da inteligência do art. 241 da Carta Magna, 

depreende-se explicitamente o federalismo cooperativo, dispondo uma verdadeira cooperação 

entre os entes federados, na gerência dos serviços públicos como espécie de colaboração para 

um objetivo comum”229. 

O dispositivo institui os consórcios públicos e os convênios de cooperação como 

formas jurídicas de cooperação a serem celebradas entre os entes federados, em especial para 

a gestão associada de serviços públicos. Ressalte-se que o texto constitucional foi expresso 

quanto à utilização do instrumento consorcial no âmbito dos serviços públicos. Denota-se, 

portanto, que toda e qualquer atividade que se enquadre no conceito de serviço público230 é 

passível de ser executada de modo consorciado, se a realidade fática assim mostrar 

conveniente. 

Floriano de Azevedo Marques Neto, ao examinar o artigo 241, elenca as suas 

conseqüências: 

 

i) ficou autorizada a formação de consórcios impuros, é dizer, aqueles formados por 
entes distintos da Federação e não apenas exclusivamente entre Estados ou entre 
Municípios; ii) a cooperação entre estes entes poderá se dar de duas formas distintas, 
consórcios ou convênios, obrigando que o intérprete dê a estes dois institutos 
conformação jurídica distinta; iii) a cooperação consorcial dar-se-á pela instituição 
de entes submetidos em alguma medida ao regime publicístico – diz a CF consórcios 
públicos – o que prenota alguma diferença em face dos tradicionais consórcios 
administrativos; iv) a disciplina destas duas formas de cooperação e coordenação 
entre entes federados será feita mediante lei editada pelos três entes, o que acarreta a 
atribuição de competência legislativa concorrente para disciplinar a matéria; v) o 
objeto destes instrumentos de cooperação e coordenação será a atuação concertada 
na gestão de serviços públicos, o que envolve a participação de um ente na prestação 
de um serviço público de titularidade de outro ente; vi) para efetivar esta prestação 
por cooperação admite-se a gestão associada destes serviços, inclusive com a 
transferência recíproca, total ou parcial, de serviços e encargos.231   

 

                                                           

229 DURÃO, 2009, p. 72. 
230 Não é objeto do presente trabalho discutir o conceito de “serviço público” – debate esse bastante aprofundado 
na doutrina administrativista. Opta-se aqui por se ater a uma concepção mais restrita de serviço público, focada 
na idéia de uma prestação estatal que visa satisfazer necessidades coletivas. Nesse sentido tem-se o entendimento 
de Odete MEDAUAR e Maria Sylvia Zanella DI PIETRO.  
231 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Os consórcios públicos. Revista Eletrônica de Direito do Estado, 
Salvador, Instituto de Direito Público da Bahia, n. 03, jul./set., 2005. Disponível na Internet: 
http://www.direitodoestado.com.br , p. 13. 
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Se parte da doutrina considera o dispositivo bem-vindo, ao instituir oficialmente tais 

espécies como formas de viabilizar a cooperação entre entes federativos, em especial no 

âmbito dos serviços públicos, o artigo 241 também enseja opiniões no sentido oposto. José 

Afonso da Silva qualifica-o como despiciendo, por compreender que o artigo 23, em seu 

parágrafo único, já havia disposto sobre a matéria, ao determinar que lei complementar 

fixasse normas para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios. De acordo com ele, “o texto, no fundo, acaba, praticamente, invalidando o citado 

parágrafo único, até porque sua matéria, que dependia de lei complementar, agora pode ser 

veiculada por lei ordinária, com o acréscimo da autorização de gestão consorciada de serviços 

públicos”232. Afirma, ainda, que “o texto ficou confuso agora, porque diz que aquelas 

entidades nomeadas disciplinarão por meio de lei os consórcios públicos e os convênios etc., 

sem definir o que cabe a cada um”233. Soluciona-se a questão compreendendo-se que todos os 

entes foram dotados de competência para legislar sobre consórcios e convênios de 

cooperação, porém deverão se limitar às suas respectivas competências constitucionais.  

Marcos Juruena Villela Souto, ao analisar o tratamento constitucional dado à 

cooperação entre entes federados, entende que o artigo 23 é que cuida, efetivamente, da 

cooperação, no âmbito da competência comum dos entes federados, enquanto o artigo 241 

trata, especificamente, da gestão associada entre mais de um ente, no exercício de suas 

competências próprias. Afirma o autor: 

 

a cooperação entre entidades federadas, segundo o artigo 23, parágrafo único, CF, 
deve ser disciplinada por lei complementar; já a norma do art. 241, CF, trata da 
autorização legislativa específica para a gestão associada. 
Ao que parece, no art. 23, parágrafo único se disciplina a partilha de competência 
comum, de modo a prevenir conflitos, ao passo que no art. 241 se cuida de 
viabilizar que os entes disciplinem sua competência privativa, por força do 
princípio federativo, associando-se a outra entidade, que também está obrigada a 
desenvolver sua competência própria  – não necessariamente de transferência da 
competência de uma entidade para a outra, o que também está abrigado no 
dispositivo.234  

 

                                                           

232 SILVA, 2010, p. 903. 
233 SILVA, Op. cit. 
234 SOUTO, Marcos Juruena Villela. Direito administrativo das parcerias. Rio de Janeiro: Editora Lumen Júris, 
2005. p. 202. 
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Outros dispositivos ao longo do texto constitucional que ressaltam o agir colaborativo 

entre os entes federativos são encontrados, principalmente, sob o título referente à ordem 

social. 

O artigo 198, por exemplo, que dispõe sobre os serviços públicos de saúde afirma que 

estes integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, 

financiado por recursos advindos dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos municípios. 

O artigo 211, por sua vez, determina que a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios organizarão em regime de colaboração os seus sistemas de ensino. O dispositivo 

atribui, prioritariamente, aos Municípios a responsabilidade pela educação infantil e 

fundamental, e aos Estados e ao Distrito Federal, pelo ensino fundamental e médio. Seu 

parágrafo quarto, inserido no texto constitucional pela Emenda Constitucional n. 59/2009, 

enfatiza a colaboração entre os entes federados, com vistas a garantir a universalização da 

educação, dispondo: 

 

§4º Na organização de seus sistemas de ensino, a União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios definirão formas de colaboração, de modo a assegurar a 
universalização do ensino obrigatório.     

 

Outro dispositivo que faz menção à atuação coordenada entre entes federativos é o 

artigo 39, §2º, referente à faculdade de a União, os Estados e o Distrito Federal celebrarem 

convênios para a manutenção de escolas de governo para formação e aperfeiçoamento de 

servidores públicos. 

A legislação brasileira referendou a cooperação entre entes federativos ao publicar, em 

06 de abril de 2005, a Lei federal n. 11.107, que dispõe sobre normas gerais de contratação de 

consórcios públicos. Posteriormente, em 05 de janeiro de 2007, foi publicada a Lei federal n. 

11.445, que disciplina os serviços públicos de saneamento básico e evidencia a emergente 

racionalidade cooperativa entre entes federados. A lei prevê a possibilidade de prestação 

regionalizada dos serviços públicos de saneamento básico, caracterizada pela execução de tais 

serviços por um único prestador para vários Municípios, mediante compatibilidade de 

planejamento e uniformidade de fiscalização e de regulação. 

Ao instituir no ordenamento jurídico o regramento e modus operandi da gestão 

associada para a execução de serviços públicos ou atividades conexas, com a criação de 
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instrumentos diversos – dentre os quais o contrato de programa, a Lei federal n. 11.107/05 é 

merecedora de atento exame, que será objeto de tratamento do próximo capítulo.   
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3 O CONTRATO DE PROGRAMA E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
PÚBLICOS EM REGIME DE GESTÃO ASSOCIADA, INSTITUIÍDA  
PELA LEI FEDERAL N. 11.107/05 
 

3.1 A Lei Federal n.º 11.107/05, que regulamenta os consórcios públicos 

 

A Lei federal n. 11.107 tem como cerne a racionalidade de que certas tarefas pelas 

quais são responsáveis diferentes entes federativos e de que determinados serviços públicos 

são mais eficientemente cumpridos a partir de um ente comum, enquanto centro de 

imputações coletivas235. Busca-se, por meio dos consórcios públicos, ampliar a abrangência, 

elevar a qualidade e/ou minimizar custos dos serviços públicos de competência dos entes 

federativos. 

Conforme Pedro Durão, a lei tem “como fundamento principal disponibilizar um 

instrumento intergovernamental de cooperação entre os entes federativos que se associem 

com o fim específico de interação nos serviços públicos de natureza ou extensão territorial 

que demandam a presença de mais de uma pessoa federativa” 236.  

Alexandre Santos de Aragão, ao discorrer sobre o advento da Lei federal n. 11.107/05 

e a nova disciplina dos consórcios públicos, afirma que esta, 

 

ao dar tratamento inteiramente novo aos consórcios públicos,  acrescenta novo 
elemento à evolução dos meios de prestação dos serviços públicos, adotando uma 
fórmula original de prestação descentralizada por entidade plurifederativa da 
Administração Indireta – o consórcio –, que, por sua vez, pode delegar os serviços a 
ele conferidos à iniciativa privada através dos instrumentos já consagrados de 
delegação de serviços públicos, com as concessões e permissões, ou a órgãos e 
entidades estatais de um dos consorciados mediante contrato de programa237.  

 
Ressalte-se que 

 

                                                           

235 Nesse sentido são os ensinamentos de José Roberto DROMI, 1996, p. 491. 
236 DURÃO, Pedro. Algumas reflexões face à lei 11.107/05. Revista da Escola Superior da Magistratura de 
Sergipe - ESMESE, n. 9, p.135 -146, 2006. p. 138. 
237 ARAGÃO, 2008, p. 762. 
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embora seja inerente à formação e à constituição dos consórcios públicos a 
delegação de atividades decorrentes das competências constitucionais, isso não 
significa que um ente consorciado renuncie a suas competências em favor de outro 
ente ou do próprio consórcio. Do mesmo modo, não há cogitar de transferência total 
e definitiva dessas atribuições constitucionais. 
Na verdade, os objetivos dos consórcios públicos cingem-se às atividades 
essencialmente administrativas e operacionais238. 

 

Regulamentando a lei, nos termos impostos pelo seu artigo 20239, em 17 de janeiro de 

2007, foi publicado o Decreto federal n. 6.017. 

Marcelo Harger questiona a aplicabilidade do decreto aos Estados-membros e aos 

Municípios, uma vez que cabe à União, unicamente, a edição de normas gerais referentes a 

consórcios públicos e matéria financeira. Em seu entendimento, 

 

a regulamentação prevista no art. 20 da Lei n. 11.107/05, no que tange a regras 
específicas, somente poderá ser aplicada à União Federal e, nesse sentido, servirá 
como regulamentação federal e não nacional. Não será, portanto, aplicável aos 
Estados-membros e Municípios sob pena de afronta ao princípio federativo previsto 
no art. 18 da Constituição Federal240.  

 

Inteligência diversa é delineada por Cleber Demetrio Oliveira da SILVA, ao afirmar 

que 

 

o texto do futuro decreto regulamentar da lei n. 11.107/2005 não padece de 
inconstitucionalidade ao determinar procedimentos aos demais entes federativos – 
Estados, Distrito Federal e Municípios – que desejarem fazer uso da gestão 
associada de serviços públicos. É que, a nosso juízo, não há que falar em afronta à 
autonomia federativa garantida pelo caput do art. 18 da CF, porque, como já se 
abordou no tópico 4.1, a Lei n. 11.107/2005 é uma lei federal de caráter geral, 
portanto de aplicabilidade nacional.241 

  

Ao examinar, todavia, o texto do Decreto federal n. 6.017/07, é possível observar que 

seu texto é bastante geral, repetindo em muito o texto legal que se propõe a regulamentar, 

                                                           

238 Nesse sentido MEDAUAR; OLIVEIRA, 2006, p. 35. 
239 “Art. 20. O Poder Executivo da União regulamentará o disposto nesta Lei, inclusive as normas gerais de 
contabilidade pública que serão observadas pelos consórcios públicos para que sua gestão financeira e 
orçamentária se realize na conformidade dos pressupostos da responsabilidade fiscal.” 
240 HARGER, Marcelo. Consórcios públicos na lei n. 11.107/05. Belo Horizonte: Fórum, 2007, p. 132-133. 
241 SILVA, Cleber Demetrio Oliveira da. Considerações sobre a futura regulamentação da lei geral dos 
consórcios públicos. Jus Navigandi, Teresina, ano 10, n. 934, p. 17-18, 2006. Disponível em: 
<http://jus2uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=7863>. Acesso em: 10 set. 2010.  
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trazendo definições ou conclusões naturais decorrentes da Lei federal n. 11.107/05 e que 

seriam passíveis de aplicação aos Estados-membros e Municípios. Nas disposições em que 

seu texto exorbita a competência da União Federal em seu poder regulamentar é que estaria 

defesa sua incidência aos demais entes federativos. 

O Decreto preocupa-se com a definição dos vários conceitos trazidos pela Lei federal 

n. 11.107/05 em seu artigo 2º, e define a expressão “consórcios públicos” no inciso I do 

dispositivo, nos seguintes termos: 

 

I - consórcio público: 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; 

 

Posto isso, cabe examinar o contexto em que se insere a Lei federal n. 11.107/05 e a 

disciplina por ela posta. 

 

3.1.1 Aspectos formais da Lei federal n.º 11.107/05 

 

O advento da lei foi cercado de controvérsia, especialmente em virtude da ausência de 

clareza acerca de quais seriam suas bases constitucionais. Isso porque, não obstante a lei não 

fazer referência explícita a nenhum preceito constitucional, ela não se enquadra plenamente 

nem sob a égide do parágrafo único do artigo 23 da Constituição da República, nem do artigo 

241 do referido texto constitucional242, o que engendrou questionamentos acerca da 

constitucionalidade da referida norma. 

Note-se que o artigo 23 de nosso texto constitucional impõe que lei complementar fixe 

normas para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. 

Todavia, a Lei federal n. 11.107/05 é lei ordinária. 

Do artigo 241 da Constituição Federal, por sua vez, depreende-se, a partir de uma 

leitura literal, o entendimento de que cada um dos entes federativos – União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios – deve editar lei própria disciplinando os consórcios públicos e os 
                                                           

242 Nesse sentido Odete MEDAUAR e Gustavo Justino de OLIVEIRA apud MEDAUAR, 2006. 
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convênios de cooperação de que venham a fazer parte, autorizando a gestão associada de 

serviços públicos e a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens que se 

fizerem necessários à prestação de tais serviços243.  

Porém, a opção do legislador parece ter sido acertada ao enunciar lei de normas gerais 

concernente aos consórcios públicos e aplicável a todas as esferas da Federação, se 

observarmos aspectos de ordem prática. Seria inviável que cada ente federativo legislasse 

sobre a matéria de modo autônomo sob pena de que a cooperação intentada, a que faz menção 

o artigo 241 do texto constitucional, se tornasse inviável, em virtude da existência de 

diplomas legais incompatíveis entre si. Como bem assevera Marçal Justen Filho,  

 

a figura do consórcio público produz a conjugação de competências, atuações e 
interesses de entes federados diversos. Portanto, há uma dimensão de supra-
localidade do interesse envolvido, que se pode traduzir na atuação conjunta de 
diversos Municípios e, mesmo, na participação estadual ou federal (se 
necessário se fizer). 
Sem pretender reacender a disputa sobre leis federais – leis nacionais, esse é um dos 
casos em que nenhum dos entes federados locais pode pretender impor a disciplina 
por ele próprio editada. É indispensável a existência de regras de cunho nacional. 
Portanto cabe à União exercitar a competência legislativa nacional.244 (g.n.) 

 

Inteligência similar é delineada por Alice González Borges, ao afirmar que 

 

evidentemente, o disciplinamento de tais vínculos de cooperação pelos diversos 
entes federados, sem nenhuma coordenação comum, sem nenhuma linha de  
coerência, geraria verdadeira anarquia, e não alcançaria os salutares resultados 
pretendidos pelo texto constitucional em comento, o qual visa regular a gestão 
associada dos diversos entes federados, em torno de objetivos comuns de interesses 
público245. 

 

A jurista, ao analisar o diploma legal em cotejo com a Constituição Federal, busca 

pacificar a discussão, entendendo que 

                                                           

243 Como lembra Alice González BORGES, “ensejou-se, assim, entre alguns juristas, o entendimento de que tal 
matéria  haveria de ser disciplinada pela lei de cada ente federado, em homenagem à sua autonomia 
constitucionalmente assegurada”. BORGES, Alice González. Consórcios públicos, nova sistemática e controle. 
Revista eletrônica de direito administrativo econômico. n. 06, mai/jun/jul 2006. Salvador, p. 3.  
244 JUSTEN FILHO, Marçal. Parecer elaborado pelo professor Marçal Justen Filho, versando sobre a proposta 
legislativa de criação de consórcios públicos. 
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/revista/Rev_72/Pareceres/consorcio_MarcalJustenFilho.pdf, p. 27-28. 
245 BORGES, Alice González. Consórcios públicos, nova sistemática e controle. Revista eletrônica de direito 
administrativo econômico. n. 06, mai/jun/jul 2006. Salvador, p. 3. Disponível em: 
http://www.direitodoestado.com/revista/REDAE-6-MAIO-2006ALICE%GONZALES%20BORGES%.pdf  
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uma coisa é a competência para estabelecer diretrizes que norteiem a celebração de 
convênios e consórcios entre entes federados. O que a Lei n. 11.107/05 pretende, em 
seu conteúdo, é regular a aplicação do texto constitucional por todas as unidades da 
Federação, com o caráter de lei nacional, no que diz respeito à constituição dos 
consórcios públicos, bem como à celebração de convênios de cooperação entre entes 
federados. Cuida-se de definir como as vontades dos entes federados partícipes se 
articularão em torno da consecução dos seus objetivos de interesse comum, sem que 
se quebre, com isso, sua autonomia constitucional. Estabelece, assim, um 
supraordenamento da composição de competências desses entes da Federação, em 
plano abrangente e nacional. 
Outra bem diversa – esta, sim, da inarredável competência de cada ente de direito 
público, - é a decisão de participar, ou não, de tais ajustes, com a definição de seus 
objetivos e a estipulação de suas condições246.    

 

Benedicto Porto Neto, por sua vez, numa análise ampla da questão, ressalta que caso 

Municípios e Estados tivessem larga liberdade para definir os termos e conteúdo dos 

consórcios públicos que viessem a integrar, o sentido da expressão “consórcios públicos” 

insculpido no artigo 241 da Constituição da República restaria esvaziado. Afirma ele: 

 

a competência legislativa da União para disciplinar contratos, destarte, acaba 
afetando em alguma medida seu conteúdo. 
As noções de consórcio público e convênio têm limites, que não devem ser fixados, 
em cada caso, pela só decisão dos entes participantes do ajuste. 
Impor que a gestão associada e a transferência de serviços entre entes da federação 
sejam promovidas exclusivamente por meio de consórcio e convênio e, ao mesmo 
tempo, admitir que consórcio e convênio comportem tudo o que desejarem seus 
partícipes, equivaleria dizer que eles são nada. 
Fosse essa a orientação da Constituição Federal, as palavras “consórcio público” e 
“convênio” não teriam sido incorporadas em seu art. 241. Bastaria ele ter a seguinte 
redação: “A União, os Estados e os Municípios disciplinarão por meio de lei 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.” Nesta hipótese, lei própria de cada pessoa política definiria os 
instrumentos para implementação dos objetivos perseguidos. 
Não teria sentido, na interpretação do art. 241 da Constituição Federal, negar alcance 
e finalidade às figuras do consórcio público e convênio nele contidas. 
A imposição de que entes da federação promovam a gestão associada ou 
transferência de serviços por meio de consórcio público e convênio tem o nítido 
propósito de uniformizar o regime jurídico dessas relações. A definição desse 

                                                           

246 Idem 
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regime jurídico uniforme só pode ser atribuição da União, por força do art. 22, 
XXVII, da Constituição Federal.247 (g.n.) 

 

A constitucionalidade do diploma se mostra ainda mais defensável se observarmos 

que, nos termos do que dispõe o artigo 22, inciso XXVII 248 da Constituição da República, 

compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de licitação e contratação 

em todas as modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais 

da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, e para as empresas públicas e sociedades de 

economia mista. 

Ainda assim, o argumento não é isento de questionamento. Não obstante o intuito de 

impor normas gerais para a disciplina dos consórcios públicos, aplicáveis à União, aos 

Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, definindo as diretrizes da forma como se 

estruturará a cooperação entre os entes federados, a Lei federal n. 11.107/05 traz dispositivos 

bastante minuciosos, que limitam a possibilidade de os demais entes federativos legislarem de 

modo suplementar. Essa ressalva é bem apontada por Odete Medauar e por Gustavo Justino 

de Oliveira, ao afirmarem que  

 

mesmo formalmente identificada na categoria de lei de normas gerais, percebe-se 
que, ao editar a Lei Federal 11.107/05, a União teve, em verdade, o intuito de 
regular, com grande abrangência, o modo e a forma como os entes federados unirão 
seus esforços em torno de objetivos de interesse comum. Tais aspectos, como por 
exemplo, o protocolo de intenção, o contrato de rateio, a formatação da natureza 
jurídica dos consórcios públicos, parecem ser de difícil suplementação249. 

 

Contudo, insta apontar que os objetivos do consórcio público em formação serão 

sempre definidos pelos entes federativos integrantes do consórcio e que estes detêm 

autonomia para subscrever o protocolo de intenções que antecede a sua celebração, dispondo 

sobre questões como a duração, sede e normas operacionais do consórcio público.   

                                                           

247 PORTO NETO, Benedicto. Parecer sobre o projeto de Lei n. 3.884, de 2004, que institui normas gerais de 
contratos para a constituição de consórcios públicos. 
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/revista/Rev_72/Pareceres/consorcio_BenedictoPortoNeto.pdf, p.  29-30. 
248 Dispõe o artigo 22, inciso XXVII do texto constitucional: “Art. 22. Compete privativamente à União legislar 
sobre: (...) XXVII - normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para as administrações 
públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, obedecido o 
disposto no art. 37, XXI, e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do art. 173, § 
1°, III; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)” 
249 MEDAUAR, OLIVEIRA, 2006, p. 19. 
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Lenir Santos é contundente ao afirmar a necessidade de a União elaborar as normas 

gerais aplicáveis aos consórcios públicos, que deverão ser observadas por todos os entes da 

Federação, e invoca a competência da União para legislar sobre contratos como fundamento 

para tal. Segundo ela: 

 

(...) à União compete fixar normas gerais sobre consórcio público pelo fato de sua 
natureza ser contratual. (...) Se a União tem poderes para dispor sobre normas gerais 
de licitação e contratação, em todas as modalidades, para as administrações públicas 
federal, estadual e municipal, haverá, agora, com base, também, no art. 241, de 
disciplinar a matéria de forma genérica para todas as administrações públicas, sob 
pena de divergências insuperáveis no âmbito legislativo municipal impedirem a 
formação de consórcios intermunicipais. Se a União não baixar diretrizes gerais 
sobre consórcios públicos, deixando para cada ente político a sua regulação, 
poderá ocorrer de uma lei municipal vir a colidir com outra lei municipal, 
criando impedimentos de tal sorte que inviabilize a formação de consórcios 
entre municípios250. 

 

Certo é que, apesar das controvérsias que rondaram sua inserção no mundo legislativo, 

a Lei federal n. 11.107/05 é instrumento legal importante para a instrumentalização da 

cooperação entre entes federativos251. Importante, então, analisarmos alguns aspectos 

materiais da Lei e, em especial, a espécie capaz de viabilizar a gestão associada de serviços 

públicos – o contrato de programa.  

 

3.1.2 Aspectos materiais da Lei federal n.º 11.107/05 

 

A Lei federal n. 11.107/05 confere conceito diverso aos consórcios públicos do que 

aquele tradicionalmente vigente na doutrina administrativista brasileira. 

O entendimento prevalente era aquele que caracterizava os consórcios como “acordos 

firmados entre entidades estatais, autárquicas, fundacionais ou paraestatais, sempre da 

mesma espécie, para realização de objetivos de interesse comum dos partícipes”252, na esteira 

de Hely Lopes Meirelles. Distinguiam-se dos convênios, uma vez que estes poderiam ser 

                                                           

250 Consórcio Administrativo Intermunicipal in Boletim de Direito Municipal, n. 1, a. XVII, p. 13, 2001. 
251 De acordo com Solange DIAS, trata-se da primeira lei brasileira a tratar especificamente sobre a cooperação 
federativa. DIAS, Solange. Possibilidades jurídico-institucionais dos consórcios públicos. 2006. Tese 
(Doutorado) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, p. 133. 
252 MEIRELLES, 2001, p. 379.  
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celebrados entre pessoas e entidades de diferente espécie, desde que direcionados a uma 

finalidade comum. 

Como bem assevera Maria Sylvia Zanella Di Pietro, 

 

antes da promulgação da Lei n. 11.107/05, havia certo consenso doutrinário em 
considerar o convênio e o consórcio como acordos de vontade, sendo o consórcio 
utilizado quando os entes consorciados eram do mesmo nível (consórcio entre 
Municípios ou entre Estados) e o convênio, quando se tratava de entidades de níveis 
diferentes, como por exemplo os convênios entre União e Estados ou Municípios, ou 
entre Estados e Municípios253.  

 

Assim, com a lei dos consórcios públicos o cerne dessa distinção é alterado, posto que 

seu artigo 1º deixa evidente a possibilidade de entes federados de esferas distintas celebrarem 

instrumento consorcial, ao dispor: 

 

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. 
§ 2o A União somente participará de consórcios públicos em que também façam 
parte todos os Estados em cujos territórios estejam situados os Municípios 
consorciados. 
§ 3o Os consórcios públicos, na área de saúde, deverão obedecer aos princípios, 
diretrizes e normas que regulam o Sistema Único de Saúde – SUS. (g.n.) 

 

Isto resta inequívoco ao observarmos que, sendo a União, único ente federado de sua 

espécie, se a lei permite que ela participe de consórcio, certo é que são possíveis consórcios 

compostos por entidades federativas de categorias diversas.  

Floriano de Azevedo Marques Neto observa que, em verdade, a superação da 

diferenciação clássica entre consórcios e convênios advém do disposto no artigo 241, quando 

afirma que “a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão por meio de 

lei os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados”. Desde 

então o que caracterizaria a figura do consórcio em relação à do convênio é o fato de, no 

primeiro, a cooperação se dar pela união de esforços na consecução de competências comuns. 

Já no segundo, figura a transferência de instrumentos por um ente a outro, para que este 

exerça as obrigações de titularidade daquele. De acordo com ele, 

                                                           

253 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. São Paulo: Atlas, 19. ed., 2006. 
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a distinção que se pode extrair do artigo 241 diz respeito ao tipo de cooperação 
concertada entre os entes. Enquanto no convênio se estabelece uma relação de 
cooperação em que um ente fornece meios para que o outro exerça suas 
competências, provendo-o do quanto necessário e transferindo-lhe eventualmente 
obrigações, no consórcio há uma soma de esforços por meio do qual os entes 
consorciados, de forma perene, passam a exercer cada qual suas competências 
através do ente consorcial. Naquele (convênio) delega-se o exercício de uma 
atividade pública de um ente para outro. Neste (consórcio) exerce-se conjuntamente 
as competências de cada ente por um ente por eles integrado.254  

 

Esse entendimento é compartilhado por Alice González Borges, que apregoa o 

abandono da distinção clássica do direito brasileiro entre convênios e consórcios255.  

Se a celebração de consórcio público por entes federativos de categorias diversas é 

novidade para o direito brasileiro, em outros países o arranjo é usual, como na Itália, onde 

sempre se admitiu uma composição heterogênea nos consórcios256.  

A constituição do consórcio público dar-se-á mediante contrato, uma vez subscrito 

protocolo de intenções por todos os seus membros, o qual deve ser ratificado mediante lei, 

conforme dispõem os artigos 3º e 5º da Lei federal n. 11.107/05257. 

A Lei inova ao atribuir natureza contratual aos consórcios públicos, uma vez que 

tradicionalmente a figura jurídica não possuiria tal característica. Consórcios e convênios 

                                                           

254 MARQUES NETO, 2005c, p. 14. 
255 De acordo com Alice González BORGES, “o art. 241 da Constituição consagra a possibilidade de celebração 
de consórcios com a União, - ente federado único em sua espécie – adotando posição inovadora, relativa à 
distinção tradicional. Os consórcios, de composição homogênea quanto à espécie de partícipes e quanto à 
competência destes, evoluem, assim, para uma natureza heterogênea, até então sem parâmetros no nosso direito.” 
BORGES, Alice González. Os consórcios públicos na sua legislação reguladora. Revista Eletrônica de Direito 
do Estado, Salvador, Instituto de Direito Público da Bahia, n. 3, p. 3, jul.//set., 2005. Disponível em: 
<http://www.direitodoestado.com.br>. 
256 BORGES, 2005a, p. 3. 
257 O artigo 3º da Lei federal n. 11.107/05 determina: 
“Art. 3o O consórcio público será constituído por contrato cuja celebração dependerá da prévia subscrição de 
protocolo de intenções.” 
O artigo 5º, por sua vez, corrobora: 
“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.” 
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eram qualificados como acordos de vontade, e não como contratos, uma vez que estes se 

caracterizariam pela necessária presença de vontades opostas e obrigações recíprocas. 

Alice González Borges é contraria à posição adotada pelo legislador, se atendo à 

posição mais conservadora, afirmando que 

 

a Lei incorre em um equívoco, qual o de tratar a constituição de consórcios entre 
entes da Federação para a consecução de objetivos comuns de interesse público, 
como sendo de contratação desses mesmos consórcios (art. 3º) 
Os consórcios, bem como os convênios de cooperação também previstos no 
dispositivo constitucional, não têm, nem podem ter, natureza contratual. 
Que é que caracteriza a categoria jurídica contratual? É justamente o constituir-se, 
dentro da teoria geral do direito, como aquele acordo de vontades gerador de vínculo 
obrigacional entre partes que objetivam a consecução de interesses opostos, 
mediante a prestação e contraprestação de obrigações recíprocas. 
Em vez disso, os ajustes de que se trata, consubstanciados nos consórcios públicos e 
nos convênios de cooperação entre entes federados são, a toda evidência, de outra 
espécie. Trata-se de negócios jurídicos coletivos, os acordos, em que as vontades 
dos partícipes convergem para a consecução de um interesse comum258. 

  

Odete Medauar refuta esse entendimento, compreendendo-o superado e incapaz de 

refletir a realidade dos contratos administrativos. Para ela 

 

a dificuldade de fixar diferenças entre contrato, de um lado, e convênio e consórcio, 
de outro, parece levar a concluir que são figuras da mesma natureza, pertencentes à 
mesma categoria, a contratual. A característica dos convênios e consórcios está na 
sua especificidade, por envolverem duas ou mais entidades estatais ou pelo tipo de 
resultado que pretendem atingir com o acordo firmado.259 

 

No mesmo sentido, Floriano de Azevedo Marques Neto é contingente e pondera que 

“este afastamento do caráter contratual para os ajustes de vontade em que não estejam 

presentes a bilateralidade e o antagonismo de vontades tampouco se sustenta nos dias de 

hoje sobretudo quando se multiplicam ajustes que, sem estas duas especificidades, são 

tratados como contratos”260. Contratos como a concessão de serviços públicos, disciplinada 

pela Lei federal n. 8.987/05, e as parcerias público-privadas, disciplinadas pela Lei federal 

11.079/04, são exemplos de contratos administrativos em que não figuram os elementos 

                                                           

258 BORGES, 2005a, p. 08. 
259 MEDAUAR, Odete. Direito administrativo moderno. 12. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 227-
228. 
260 MARQUES NETO, 2005c, p. 14. 
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tradicionais dos contratos administrativos. Nas concessões, elide-se o elemento da 

bilateralidade (na concessão de serviços públicos figurará, sempre, no contrato ao menos três 

partes – o Poder Concedente, o Concessionário e o Usuário), enquanto nas parcerias público-

privadas, em oposição a vontades antagônicas, figura a comunhão de escopos. Nesse 

diapasão, é plenamente possível, quiçá adequado, que os consórcios públicos possuam 

natureza contratual.  

Outra inovação relevante na disciplina dos consórcios públicos advinda da Lei federal 

n. 11.107/05 é a sua qualidade de pessoa jurídica, nos termos do que dispõem o artigo 1º, §1º 

e o artigo 6º. 

Segundo o artigo 1º, §1º, “o consórcio público constituirá associação pública ou 

pessoa jurídica de direito privado”. O artigo 6º, por sua vez, trata do modo de aquisição da 

personalidade jurídica. 

A concessão de personalidade jurídica ao consórcio público representa uma evolução 

na disciplina da matéria, à medida que este atributo o dota de maior eficiência, ao permitir que 

o consórcio estabeleça relações jurídicas em nome próprio, contraia obrigações e exerça 

direitos. Isso é bem observado por Odete Medauar e Gustavo Justino de Oliveira, ao 

afirmarem que o “tratamento normativo estabelece uma nítida caracterização legal dos 

consórcios, como sujeitos de direitos e de obrigações. Isso propicia mais ágil 

operacionalização de suas atividades e maior certeza e segurança para os consorciados e 

perante terceiros nas relações jurídicas com os consórcios públicos”. 

Alice González Borges percebe também a importância de conceder personalidade 

jurídica aos consórcios públicos, com vistas a torná-los mais eficientes. Pondera ela que 

“doutrinariamente sempre se entendeu entre nós que o consórcio não tem personalidade 

jurídica própria, mas isto tem limitado, em muito, sua liberdade de ação e o êxito de seus 

objetivos”261. A autora ressalta, ainda, que em outros ordenamentos jurídicos, como no 

italiano, os consórcios administrativos entre províncias ou entre comunas têm personalidade 

jurídica própria, atribuída por lei. 

Essa questão já havia sido levantada, porém no âmbito dos convênios, por Hely Lopes 

Meirelles, o qual sugeria que fosse estruturado um ente civil, para melhorar a 

operacionalidade do instrumento: 

 
                                                           

261 BORGES, 2005a, p. 4. 
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é de toda conveniência a organização de uma entidade civil ou comercial, com a 
finalidade específica de dar execução aos termos do convenio, a qual receberá e 
aplicará seus recursos nos fins estatutários, contratando-os com terceiros. Assim, o 
convênio manter-se-á como simples pacto de cooperação, mas disporá de uma 
pessoa jurídica que lhe dará execução, exercendo direitos e contraindo obrigações 
em nome próprio e oferecendo as garantias peculiares de uma empresa.262   

 

Paralelamente, Diogo Figueiredo Moreira Neto também já havia aventado a criação de 

uma pessoa jurídica de natureza autárquica pluripessoal ou entidade para-estatal para a melhor 

execução dos objetivos de um consórcio. Atribuindo ele, dentre outros motivos, o pouco êxito 

alcançado pelas experiências de consórcios intermunicipais no Brasil ao fato de estes entes 

não serem personalizados263. 

Ademais, por meio do consórcio público personificado, faz-se possível que os vários 

entes estatais participem do processo decisório referente à gestão do seu interesse comum264. 

A Lei federal n. 11.107/05 atribui duas modalidades de personalidade jurídica aos 

consórcios públicos – personalidade jurídica de direito público (sob a forma de associação 

pública) e personalidade jurídica de direito privado, nos termos do que dispõe o seu artigo 6º, 

in verbis: 

 

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. 

 

Se a conformação de um consórcio público dotado de personalidade jurídica de direito 

público nos parece bastante adequada e coerente, o mesmo não ocorre com um consórcio 

público dotado de personalidade jurídica de direito privado. 

                                                           

262 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito municipal brasileiro. São Paulo: Malheiros, 1993, p. 308-309. 
263 Afirma o prof. Diogo de Figueiredo Moreira Neto: “Tampouco, as experiências até hoje desenvolvidas em 
nível municipal têm produzido os efeitos que seriam de se esperar, quiçá em razão da debilidade política da 
administração consorcial, de desconfiança dos Prefeitos e, até mesmo, por serem raramente personalizadas, com 
a conseqüente constituição de entidades autônomas fortes e isoladas dedicadas à execução apartidária de 
políticas locais”. MOREIRA NETO, 2006a, p. 190. 
264 Nesse sentido, JUSTEN FILHO, Marçal. Parecer elaborado pelo professor Marçal Justen Filho, versando 
sobre a proposta legislativa de criação de consórcios públicos. 
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/revista/Rev_72/Pareceres/consorcio_MarcalJustenFilho.pdf, p. 25. 
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Por se tratar da união de diversas pessoas de direito público, motivadas à consecução 

de interesses comuns, os quais, em última análise, em virtude da natureza dos partícipes, 

identificam-se com o interesse público, faz-se pouco razoável que o ente em questão possua 

personalidade jurídica de direito privado. Ainda, mesmo que dotados da personalidade 

privada, esses consórcios públicos, qualificados como associações, no enquadramento do 

artigo 44 do Código Civil, deverão reger-se por várias normas de direito público – tanto em 

virtude da finalidade pública a que se destinam, como em decorrência no disposto no artigo 

6º, §2º, da Lei de consórcios públicos265. 

A deformidade de consórcios públicos dotados de personalidade jurídica de direito 

privado é apontada por Odete Medauar e Gustavo Justino de Oliveira: 

 

desperta estranheza a modelagem de pessoa jurídica de direito privado, pois o 
consórcio agrega pessoas jurídicas de direito público, reunidas para realizar fins de 
interesse comum. Se todos os entes públicos devem nortear suas atividades pelo 
interesse público, um consórcio integrado por entes públicos também atuará para 
atender a fins de interesse público, não se justificando, portanto, a natureza de 
pessoa jurídica privada. 
Coerente seria enquadrar todos os consórcios na categoria das pessoas jurídicas de 
direito público. Ainda mais porque a própria lei não aceita a incidência só do direito 
privado sobre tal tipo, dada a obrigatoriedade de cumprimento de inúmeras normas 
de direito público, por comando do §2º do art. 6º.266 

 

Alice González Borges compartilha dessa inteligência, compreendendo inadequada a 

personalidade jurídica de direito privado. Ressalta ela que o desempenho de algumas 

competências dos consórcios públicos, que lhe são atribuídas pela própria lei, não são 

consoantes a um regime de direito privado267. 

Ademais, note-se que a redação originária do projeto de lei que deu origem à Lei 

federal n. 11.107/05 (Projeto de Lei n. 3.884/04) dotava todos os consórcios de personalidade 

jurídica de direito público. Na ocasião, a comissão de juristas que examinou o projeto 

entendeu ser a personalidade pública adequada ao instituto.  

                                                           

265 Segundo o artigo 6º, §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.”  
266 MEDAUAR; OLIVEIRA, 2006, p. 76. 
267 BORGES, 2005a, p. 14. 
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O consórcio público dotado de personalidade jurídica de direito público, por sua vez, 

será constituído sob a forma de associação pública. Trata-se de uma nova modalidade de 

pessoa jurídica inserida no ordenamento pátrio, talvez inspirada nas associações do direito 

civil, uma vez que estas se caracterizam pela reunião de pessoas jurídicas de direito privado 

ao redor da realização de objetivos e interesses comuns. 

De acordo com o §1º do artigo 6º, o consórcio público passará a integrar a 

administração direta de todos os entes federativos que o compõem. Ao fazê-lo, o consórcio 

público se reveste de possível natureza autárquica268. Tanto é que a Lei federal n. 11.107/05 

alterou o artigo 41 do Código Civil, que discrimina as pessoas jurídicas de direito público 

interno, ao inserir nova redação em seu inciso IV, acrescentando em seguida do termo 

“autarquia” a expressão “inclusive associações públicas”. Porém trata-se de uma autarquia 

“multifederada”. 

O dispositivo causa controvérsias na doutrina. Odete Medauar e Gustavo Justino de 

Oliveira questionam a sua constitucionalidade, especialmente pelo fato de, segundo a regra, 

uma mescla de entes federativos (reunidos na figura do consórcio público) passarem a integrar 

a Administração indireta de outro ente federativo. De acordo com os juristas, “tal situação 

fere o próprio federalismo, não pela agregação em consórcio, conforme notado anteriormente, 

mas por um excessivo ‘misturar-se’ das entidades federativas. Além do mais, há lesão à 

autonomia, sobretudo nos itens da auto-organização e auto-administração”269. Criticam 

também a possibilidade, que assim criou a lei, de uma entidade da Administração pública 

indireta temporária, com prazo determinado de duração, uma vez que o artigo 4º, inciso I da 

Lei federal n. 11.107/05 afirma que os consórcios possuem prazo de duração determinado. 

Floriano de Azevedo Marques Neto delineia entendimento diverso, afirmando que o 

conceito tradicional de autarquia, compreendida como “pessoa jurídica de direito público, 

criada por lei, com capacidade de auto-administração, para o desempenho de serviço público 

descentralizado, mediante controle administrativo exercido nos termo da lei”, não impede que 

autarquias sejam criadas por mais de um ente federativo. Assim, reconhece a  

 

plena constitucionalidade do modelo autárquico multifederado. (...) Isso porque, 
com a EC n. 19/98 e o novel artigo 241 dela resultante, o Texto Constitucional 

                                                           

268 Floriano de Azevedo Marques Neto ressalta que “essa é a única natureza jurídica de direito público da 
administração indireta, desde que as fundações nada são além de autarquias”. MARQUES NETO, 2005c, p. 25. 
269 MEDAUAR; OLIVEIRA, 2006, p. 77. 
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explicitamente passou a agasalhar a hipótese em causa: consórcios públicos 
instituídos por entes federativos de distinto status constitucional. E a natureza 
autárquica da pessoa jurídica dessarte criada é certamente solução abrangida no 
referido dispositivo constitucional, senão única solução nele prevista.270 

 

Segundo ele, a inviabilidade existiria caso o consórcio público, enquanto autarquia 

multifederada, exercesse competências de que não são dotados todos os consorciados. 

Defende seu posicionamento, ainda, trazendo à baila exemplos análogos, como a concessão 

da prestação dos serviços de saneamento pelos Municípios a sociedades de economia mista 

estaduais, e mencionando a Companhia do Metropolitano de São Paulo – METRO, sociedade 

de economia mista integrada pelo Estado de São Paulo e pelo Município da capital.    

Maria Sylvia Zanella Di Pietro, ao analisar o artigo 6º da Lei de consórcios, vai além e 

afirma que mesmo o consórcio constituído sob a modalidade de pessoa jurídica de direito 

privado também passará a integrar a Administração indireta de todos os membros do 

consórcio. Segundo ela, 

 

embora o artigo 6º faça essa previsão com relação aos consórcios constituídos como 
pessoas jurídicas de direito público, é evidente que o mesmo ocorrerá com os que 
tenham personalidade jurídica de direito privado. Não há como uma pessoa jurídica 
política (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) instituir pessoa jurídica para 
desempenhar atividades próprias do ente instituidor e deixá-la fora do âmbito de 
atuação do Estado, como se tivesse sido instituída pela iniciativa privada. Todos os 
entes criados pelo Poder Público para o desempenho das funções administrativas do 
Estado têm que integrar a Administração Pública Direta (se o ente for instituído 
como órgão sem personalidade jurídica) ou indireta (se for instituído com 
personalidade jurídica própria). Até porque os desempenhos dessas atividades dar-
se-á por meio de descentralização de atividades administrativas, inseridas na 
modalidade de descentralização por serviços.271 

 

Entendimento contrário é exposto por Odete Medauar e Gustavo Justino de Oliveira, 

que entendem que somente os consórcios públicos constituídos sob a forma de associação 

pública integram a administração indireta dos entes consorciados272.  

Não obstante a possibilidade conferida pelo texto legal de serem constituídos 

consórcios públicos qualificados como pessoas jurídicas de direito privado, nos parece, 

                                                           

270 MARQUES NETO, 2005c, p. 28. 
271 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 19. ed. São Paulo: Atlas, 2006. p. 466. 
272 Segundo os autores, “configurando associação pública, passa o consórcio a integrar a Administração indireta 
de todos os entes federados consorciados (art. 6º, §1º, da Lei federal 11.107/2005), não ocorrendo o mesmo 
com o consórcio que assume a forma de associação civil .” MEDAUAR; OLIVEIRA, 2006, p. 37. (g.n.) 
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especialmente uma vez examinados os argumentos da melhor doutrina, mais adequado que 

esses sejam constituídos sob a forma de associações públicas, e adquirindo, portanto, 

personalidade jurídica de direito público. 

O artigo 2º da lei, por sua vez, afirma que os objetivos dos consórcios públicos serão 

definidos pelos entes consorciados, em consonância com as competências constitucionais de 

que são titulares273.  

O Decreto federal n. 6.017/07, ao regulamentar a Lei federal n. 11.107/05, elenca 

alguns possíveis objetivos a serem intentados pelos consórcios públicos, não obstante a 

possibilidade de os entes consorciados optarem por outros ali não arrolados. O artigo 3º do 

referido decreto lista os seguintes objetivos: 

a) a gestão associada de serviços públicos; 

b) a prestação de serviços, inclusive de assistência técnica, a execução de obras e o 

fornecimento de bens à administração direta ou indireta dos entes consorciados; 

c) o compartilhamento ou o uso em comum de instrumentos e equipamentos, inclusive 

de gestão, de manutenção, de informática, de pessoal técnico e de procedimentos de 

licitação e de admissão de pessoal; 

d) a produção de informações ou de estudos técnicos; 

e) a instituição e o funcionamento de escolas de governo ou de estabelecimentos 

congêneres; 

f) a promoção do uso racional dos recursos naturais e a proteção do meio-ambiente; 

g) o exercício de funções no sistema de gerenciamento de recursos hídricos que lhe 

tenham sido delegadas ou autorizadas; 

h) o apoio e o fomento do intercâmbio de experiências e de informações entre os entes 

consorciados; 

i) a gestão e a proteção de patrimônio urbanístico, paisagístico ou turístico comum; 

j) o planejamento, a gestão e a administração dos serviços e recursos da previdência 

social dos servidores de qualquer dos entes da Federação que integram o consórcio, 

vedado que os recursos arrecadados em um ente federativo sejam utilizados no 

                                                           

273 O dispositivo difere daquele originalmente previsto no Projeto de Lei n. 3884/2004, que antecedeu a norma 
ora em comento – aquele enumerava expressamente os objetivos passíveis de serem realizados pela atuação 
consorciada. Note-se que do modo como restou redigido, o referido artigo 2º preserva a autonomia federativa dos 
integrantes do consórcio público, respeitando o seu direito à auto-adminsitração. 
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pagamento de benefícios de segurados de outro ente, de forma a atender o disposto 

no art. 1o, inciso V, da Lei no 9.717, de 1998; 

k) o fornecimento de assistência técnica, extensão, treinamento, pesquisa e 

desenvolvimento urbano, rural e agrário; 

l) as ações e políticas de desenvolvimento urbano, sócio-econômico local e regional; e 

m) o exercício de competências pertencentes aos entes da Federação nos termos de 

autorização ou delegação. 

É pertinente, contudo, pontuar que, se o objeto dos consórcios será o desenvolvimento 

de relações cooperação federativa, isso não implica inferir que toda a relação de cooperação 

federativa dar-se-á mediante um consórcio. Como assevera Marçal Justen Filho, 

 

somente há cabimento na criação de um consórcio quando existir a necessidade de 
instituição de uma estrutura organizacional própria, destinada a atuar de modo 
contínuo e permanente. Por exemplo, não haverá cabimento, via de regra, em criar 
um consórcio público para executar uma obra pública, mesmo quando diversos entes 
estatais colaborem, com a sua execução. Nesses casos, a solução será realizar um 
convênio, com o repasse de recursos de uma esfera para a execução da construção 
por outra esfera. 
Mas há relações de cooperação federativa que apresentam natureza contínua e 
permanente, o que propicia o surgimento do consórcio público. Isso se passa, de 
modo muito específico, no tocante à prestação associada de serviços públicos274. 

 

A definição do escopo e dos objetivos dos consórcios decorre de um prévio e 

necessário acordo entre todos os entes federativos que desejam estabelecer uma conjunção de 

esforços para atingir resultados comuns e de interesse de todos os partícipes275. Medauar e 

Oliveira ressaltam que essa sistemática de negociação entre as partes e assunção de resultados 

comuns e conjuntos coaduna com o novo perfil de Administração Pública que vem ganhando 

espaço crescente no século XXI – a Administração Pública Consensual, em que são superadas 

as relações de imperatividade e antagonismo, dando elas lugar a ações concertadas, nas quais 

as negociações são expressas por acordos276. 

                                                           

274 JUSTEN FILHO, 2008, p. 170. 
275 MEDAUAR; OLIVEIRA, 2006, p. 30. 
276 Segundo eles, “a nova disciplina legal dos consórcios públicos está afinada com um perfil contemporâneo de 
Administração Pública, em que há destaque para atividades e procedimentos negociais que culminem com a 
conciliação e a compatibilização de todos os interesses envolvidos em torno de uma causa comum. 
Trata-se da Administração Pública Consensual, conquistando espaços antes ocupados pela Administração 
Pública Imperativa”. MEDAUAR; OLIVEIRA, Op. cit. 
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Os entes consorciados poderão eleger um único objetivo a ser perseguido pelo 

consórcio público ou objetivos vários. É ainda possível que um ente federativo consorcie em 

relação a apenas uma parcela dos objetivos previstos no contrato de consórcio público, 

conforme dispõe o artigo 3º, parágrafo primeiro do Decreto federal n. 6.017/07.  

Para a realização de seus objetivos, os consórcios públicos dispõem de alguns 

instrumentos, que são elencados pelo parágrafo primeiro do referido artigo segundo. 

Conforme o dispositivo: 

 

§ 1o Para o cumprimento de seus objetivos, o consórcio público poderá: 
I – firmar convênios, contratos, acordos de qualquer natureza, receber auxílios, 
contribuições e subvenções sociais ou econômicas de outras entidades e órgãos do 
governo; 
II – nos termos do contrato de consórcio de direito público, promover 
desapropriações e instituir servidões nos termos de declaração de utilidade ou 
necessidade pública, ou interesse social, realizada pelo Poder Público; e 
III – ser contratado pela administração direta ou indireta dos entes da Federação 
consorciados, dispensada a licitação. 

 

Assevere-se que tais possibilidades, típicas e hodiernamente utilizadas pelos entes 

integrantes da Administração Pública, somente são permitidas aos consórcios em virtude da 

personalidade jurídica que a lei os confere. 

A hipótese prevista no inciso III do dispositivo, referente à contratação do consórcio 

público por ente federativo parte do consórcio demanda instrumento próprio: o contrato de 

programa, que é tratado de modo pormenorizado no artigo 13 da Lei federal n. 11.107/05. Por 

meio dele, o ente federado consorciado interessado poderá contratar o consórcio público para 

a prestação efetiva de um serviço público de sua titularidade. 

O parágrafo terceiro277, por sua vez, confere aos consórcios públicos a possibilidade de 

outorgar concessão, permissão ou autorização de obras ou de serviços públicos. Portanto, os 

consórcios podem tanto executar os serviços públicos a que se propõem realizar por conta 

própria, como podem delegá-los a terceiros, em referência à possibilidade de que são dotados 

os entes federativos de prestar os serviços de sua competência de modo direto ou indireto. 

Contudo, para que seja viabilizada tal possibilidade, é necessário que o instrumento de 

                                                           

277 Dispõe o parágrafo terceiro do artigo 2º da Lei federal n. 11.107/05: 
“§ 3o Os consórcios públicos poderão outorgar concessão, permissão ou autorização de obras ou serviços 
públicos mediante autorização prevista no contrato de consórcio público, que deverá indicar de forma específica 
o objeto da concessão, permissão ou autorização e as condições a que deverá atender, observada a legislação de 
normas gerais em vigor.” 
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consórcio público a preveja de modo expresso. Note-se que, tal qual a Administração Pública 

direta e os demais integrantes da Administração indireta, o consórcio público está sujeito à 

realização de procedimento licitatório para essas contratações e que deverão obedecer os 

dispositivos da legislação aplicável – em especial da Lei federal n. 8.987/95. 

Previamente à celebração do contrato de consórcio público deverá ser celebrado entre 

os entes federativos protocolo de intenções278. O instrumento tem o escopo de 

 

materializar o intuito de cooperação, associação e conjugação de esforços dos entes 
federativos, em vista da consecução de objetivos de interesse comum. (...) É uma 
espécie de acordo preliminar para o planejamento e a especificação das ações dos 
entes federativos interessados em se agregar em consórcio.279 

 

Assim, o protocolo de intenções representa uma formatação prévia do que virá a ser o 

instrumento de consórcio público. Nele restarão definidas a finalidade do consórcio público a 

ser celebrado, sua denominação, seu prazo de duração, área geográfica de sua atuação, o 

modelo de personalidade jurídica a ser adotado – se pública ou privada, as normas de 

funcionamento do consorcio, a forma de eleição e duração do mandato de seu representante, o 

modo de provimento e remuneração de seus empregados, as condições para celebração pelo 

consórcio de termos de parceria e de contratos de gestão e a autorização para a gestão 

associada de serviços públicos, além de explicitar o direito de qualquer dos membros do 

consórcio exigir o cumprimento das cláusulas do contrato de consórcio público, desde que 

adimplentes de suas obrigações para com o ente consorcial.   

A ratificação, mediante lei, por cada um dos entes federativos a se  consorciarem280, 

do protocolo de intenções precederá a celebração do contrato de consórcio público. 

As obrigações econômico-financeiras dos entes consorciados com o consórcio deverão 

ser discriminadas em instrumento apartado ao contrato de consórcio público, denominado 

contrato de rateio. Conforme o artigo 8º da Lei federal n. 11.107/05, somente uma vez 

celebrado o contrato de rateio é que os entes consorciados entregarão recursos ao consórcio.  

                                                           

278 O Decreto federal n. 6.017/07 define o protocolo de intenções em seu artigo 2º, inciso III, como o “contrato 
preliminar que, ratificado pelos entes da Federação interessados, converte-se em contrato de consórcio público”. 
279 MEDAUAR; OLIVEIRA, 2006, p. 46-47. 
280 Nesse sentido dispõe o artigo 5º da Lei federal n. 11.107/05. A exigência, necessária, uma vez que o 
consórcio público passará a integrar a Administração indireta dos entes consorciados, é consoante ao disposto no 
artigo 37, XIX, do texto constitucional, segundo o qual somente por lei específica poderá ser criada autarquia e 
autorizada a instituição de outros entes integrantes da administração indireta (empresas públicas, sociedades de 
economia mista e fundações).  



110 
 

 

O artigo 13 da Lei de consórcios públicos, por sua vez, trata da forma como deverão 

ser constituídas, no âmbito da gestão associada de serviços públicos, as obrigações de um ente 

federativo em relação a outro ou ao consórcio público. Dispõe o artigo 13: 

 

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. 
§ 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. 
    

O dispositivo institui o contrato de programa, qualificando-o como o instrumento 

adequado à disciplina da gestão associada de serviços públicos entre os entes consorciados. 

Trata-se de modalidade contratual fundamental à atuação cooperada entre os entes federativos 

no âmbito da prestação de serviços públicos em regime de gestão associada, apto a efetivar a 

cooperação propugnada nos artigos 23, parágrafo único e 241 da Constituição da República. 
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3.2 O contrato de programa e a prestação de serviços públicos em regime de gestão associada 

 

Como mencionado no item anterior, o contrato de programa foi introduzido no 

arcabouço jurídico brasileiro pela Lei federal n. 11.107/05, no âmbito da disciplina dos 

consórcios públicos, como instrumento capaz de viabilizar a gestão associada de serviços 

públicos, ao disciplinar as obrigações constituídas entre os entes federados ou entre estes e o 

consórcio, ou, ainda, entre os primeiros e ente integrante da Administração Pública indireta de 

parte consorciada. 

A espécie parece ter sido inspirada pelos “contratos de programa” já utilizados na 

França e na Itália, contudo ambos os modelos estrangeiros não encontram similitude com o 

formato adotado pelo Brasil281, que mais se assemelha aos “acordos de programa” italianos do 

que com os demais. 

Os contratos de programa franceses estão inseridos no processo de contratualização no 

setor público sucedido na França, ocorrido na segunda metade da década de 60, que buscava 

estabelecer melhores relações entre Estado e empresas públicas. Nessa égide, os contratos de 

programa constituiriam compromissos contratuais firmados entre Estado e empresas públicas 

definindo os objetivos a serem atingidos pelas empresas num prazo determinado – geralmente 

igual ao prazo do Plano Nacional, bem como os meios a serem garantidos pelo Estado para a 

consecução daqueles objetivos. Tais instrumentos eram focados na situação deficitária das 

empresas públicas e eram passíveis de serem revisados, tanto em virtude de mudanças na 

conjuntura, como em decorrência de novas orientações na política econômica estatal282. 

Já os contratos de programa italianos são instrumentos firmados entre o Estado e as 

empresas privadas italianas, no âmbito de uma programação econômica. Conforme Medauar e 

Oliveira, 

 

esta programação é operada por meios de contratos de programa, firmados entre a 
Administração e as empresas do setor privado com o objetivo de promoção da 
execução dos planos econômicos. 

                                                           

281 Conforme Odete Medauar e Gustavo Justino de Oliveira, “a expressão, nova no direito brasileiro, é 
empregada de longa data pelo direito francês e pelo direito italiano. Entretanto, o sentido a ela conferido nos 
ordenamentos estrangeiros referidos é totalmente diverso do utilizado na Lei Federal 11.107/2005”. 
MEDAUAR; OLIVEIRA, 2006, p. 101. 
282 MEDAUAR; OLIVEIRA, Ibid., p. 102. 
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Tais contratos podem inclusive envolver a concessão de auxílios e subvenções de 
ordem econômico-financeira às empresas que se comprometam a desenvolver 
atividades previstas em programação definida pelo Estado.283 

 

Os acordos de programa italianos, por sua vez, são instrumentos firmados entre entes 

da Administração Pública – em especial da Administração central –, entes locais, regiões e 

qualquer outro sujeito público envolvido na questão, para a realização de ações integradas e 

coordenadas, tendo em vista a realização de obras ou serviços284, e o cumprimento de 

objetivos previstos em um plano de desenvolvimento nacional. De acordo com Ernesto 

Sticchi Damiani, o acordo de programa é caracterizado por atos de programação, execução e 

detalhamento, que têm por objeto a definição do modo, tempo, financiamento e os recursos 

necessários para o desenvolvimento do ato de programação de primeiro grau (previsto em lei); 

e por um acordo organizatório, em que resta consignada a programação da 

participação/contribuição dos partícipes e do conteúdo das prestações de responsabilidade de 

cada um, com a previsão de medidas idôneas à garantia da execução de tais prestações em 

caso de inadimplemento285. O modelo se aproxima da concepção de contrato de programa 

desenvolvida pelo direito brasileiro. 

É possível afirmar que os contratos de programa, tal qual os consórcios públicos, são 

mais uma manifestação da Administração Pública consensual, que enaltece relações 

coordenadas e concertadas entre os entes integrantes da Administração Pública e entre estes e 

entes privados na consecução do interesse público. 

 De acordo com a classificação esboçada por Jean Pierre Gaudin, os contratos de 

programa poderiam ser qualificados como “contratos de ação pública”286, os quais se 

caracterizariam pela presença de um acordo negociado sobre os objetivos de uma ação 

pública; um compromisso de desenvolvimento de tais ações a partir  de um cronograma de 

realização inserido entre as realidades do orçamento e o horizonte do planejamento; a 

presença de contribuições recíprocas – financeiras, técnicas, de pessoal – das partes para 

atingir os objetivos acordados287.   

                                                           

283 MEDAUAR; OLIVEIRA, 2006, p. 102. 
284 MEDAUAR, 2003, p. 214. 
285 DAMIANI, 1992, p. 164. 
286 A respeito dos “contratos de ação pública”, conferir, no capítulo 1, o item 1.4.1.2. 
287 GAUDIN, Jean-Pierre. Gouverner par contrat. Paris: Presses de Science Politique, 1999, p. 28. 
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No Brasil, o contrato de programa é espécie contratual essencial à atuação concertada 

entre entes federativos para a prestação de serviços públicos em regime de gestão associada 

desde o advento da Lei federal n. 11.107/05. Floriano de Azevedo Marques Neto define o 

instrumento como o “acordo que expressa o vínculo que se estabelece entre o delegatário dos 

serviços públicos e o titular, ambos integrantes da Administração Pública”288 e que “está 

intrinsecamente vinculado à gestão associada formalizada por meio de consórcio público ou 

convênio de cooperação”289. Sua disciplina consta principalmente no artigo 13 do diploma 

legal, cujo caput afirma que  

 

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. 

 

O Decreto federal n. 6.017/07, que regulamenta a Lei federal n. 11.107/05, também 

traz disposições acerca do instrumento, definindo-o em seu artigo 2º, inciso XVI, in verbis: 

 

Art. 2º. (...) 
XVI - contrato de programa: instrumento pelo qual devem ser constituídas e 
reguladas as obrigações que um ente da Federação, inclusive sua administração 
indireta, tenha para com outro ente da Federação, ou para com consórcio público, no 
âmbito da prestação de serviços públicos por meio de cooperação federativa; 

 

Note-se que tanto a lei quanto o decreto citados supra impõem o contrato de programa 

como instrumento necessário a ser firmado entre os entes consorciados se o consórcio público 

tiver como um de seus objetivos a prestação de serviços públicos.  

O artigo 13 estabelece o formato que deverá obedecer o contrato de programa e 

enumera as cláusulas que lhe são necessárias. Contudo, antes de o examinarmos de modo 

pormenorizado faz-se importante, para que o tipo contratual possa ser compreendido em sua 

plenitude, que seja analisada a concepção de gestão associada de serviços públicos, 

propriamente dita. 

 

 
                                                           

288 MARQUES NETO, 2005c, p. 42. 
289 Idem. 
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3.2.1. Gestão associada de serviços públicos 

 

A gestão associada de serviços públicos é conceito que provém da doutrina e prática 

italiana – gestione associata di servizi pubblici290. Na Itália é usual que comunidades locais, 

regionais e nacionais se associem, criando uma nova pessoa jurídica disciplinada por normas 

de direito público, com a finalidade de melhor prestarem serviços públicos de competência e 

de interesse de todos os entes envolvidos.     

Odete Medauar e Gustavo Justino de Oliveira definem gestão associada de serviços 

públicos como “o exercício compartilhado, por duas ou mais entidades federativas, de 

competências que envolvem a prestação de um ou mais serviços públicos”291.  Floriano de 

Azevedo Marques Neto afirma tratar-se do 

 

desempenho de funções e serviços por meio da associação entre diferentes entes 
federativos. Ela pressupõe que mais de um ente federativo se envolva na prestação 
de um serviço público, ainda que alguns dos entes envolvidos não sejam 
propriamente titulares do serviço. São, portanto, formas de cooperação formalmente 
estabelecidas, consubstanciadas em instrumentos jurídicos específicos 
(convencionais) entre entes políticos292. 

 

Trata-se, assim, de mais uma forma de prestação de serviços públicos, ao lado da 

prestação direta pelo ente federativo titular do serviço em questão – que poderá fazê-lo por 

meio de um órgão integrante de sua Administração direta –, da execução do serviço por um 

ente integrante da Administração indireta do seu titular, e da prestação indireta, viabilizada 

pelas concessões de serviço público, permissões, autorizações e parcerias público-privadas. 

A gestão associada tem base constitucional no artigo 241 da Constituição da 

República, quando esta afirma que “a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

disciplinarão por meio de lei os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os 

entes federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos”. Ademais, trata-se de 

uma expressão do federalismo cooperativo – modelo de federalismo vigente no Brasil, 

conforme demonstrado no capítulo anterior. 
                                                           

290 MARQUES NETO, 2005c, p. 43. 
291 MEDAUAR; OLIVEIRA, 2006, p. 62. 
292 MARQUES NETO, Op. cit. 
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O artigo 2º, inciso IX do Decreto federal n. 6.017/07 define gestão associada como o 

“exercício das atividades de planejamento, regulação ou fiscalização de serviços públicos 

por meio de consórcio público ou de convênio de cooperação entre entes federados, 

acompanhadas ou não da prestação de serviços públicos ou da transferência total ou 

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

transferidos”. 

Não obstante a Lei Federal n. 11.107/05 ter evidenciado a possibilidade da gestão 

associada de serviços públicos entre entes federativos e o Decreto federal n. 6.017/07 ter 

trazido uma definição jurídica do instituto, certo é que o modelo já era praticado muito antes 

do advento da lei – em especial por meio dos consórcios administrativos; no âmbito 

municipal, por intermédio dos consórcios intermunicipais; e pelas concessões de saneamento 

dos municípios às autarquias estatais de água e esgoto.  

Hely Lopes Meirelles definia consórcios administrativos como “acordos firmados 

entre entidades estatais, autárquicas, fundacionais ou paraestatais, sempre da mesma 

espécie, para realização de objetivos de interesse comum dos partícipes” 293. Não possuíam, 

portanto, natureza contratual e eram destituídos de personalidade jurídica, não podendo 

exercer direitos ou assumir obrigações em nome próprio. 

Por meio dos consórcios intermunicipais dois ou mais Municípios unem 

esforços para a execução de serviços ou obras de interesse comum a todos. “A finalidade do 

instituto tem firmado o consórcio intermunicipal como instrumento para a solução de 

problemas comuns de Municípios, em sua maioria circunvizinhos, com proveito na 

racionalização de serviços e equipamentos em favor das comunidades locais”294.  

Pedro Durão295 elenca as etapas que costumavam ser necessárias à formação de um 

consórcio intermunicipal antes do advento da Lei federal n. 11.107/05. São eles:   

a) a identificação de carências comuns das comunidades locais; 

b) a reunião dos representantes dos Municípios circunvizinhos, para que os prefeitos 

interessados discutissem as condições para superação das deficiências e 

necessidades locais e o objeto do consórcio a ser celebrado; 

                                                           

293 MEIRELLES, 2001, 26. p. 379. 
294 DURÃO, 2009, p. 115.  
295 DURÃO, Ibid., p. 116-117. 
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c) a definição do Município-sede e a forma de contribuição a partir da identificação 

das carências da região, com a discussão das cláusulas necessárias ao atendimento 

dos interesses dos entes consorciados; 

d) a confecção do estatuto do consórcio intermunicipal, com a assinatura dos chefes 

do poder executivo de todos os partícipes e posterior remissão às respectivas 

câmaras de vereadores para aprovação do instrumento; 

e) a elaboração da minuta do consórcio intermunicipal, com a definição dos seus 

objetivos, as obrigações dos entes consorciados, as etapas de execução, o prazo de 

vigência, o cronograma do repasse de verbas, dentre outras disposições 

pertinentes necessárias ao sucesso da avença; 

f) a análise de órgão consultivo dos municípios consorciados – geralmente de suas 

procuradorias; 

g) a fundação e a publicação dos atos que originaram o consórcio intermunicipal  nos 

diários oficiais dos partícipes; 

h) a formação de um conselho ou de uma junta gestora para administração e regência 

do consórcio, através dos respectivos chefes do poder executivo de cada 

município, que funcionaria como órgão de decisão política, e de uma Secretaria 

Fiscal, responsável pelas questões de ordem financeira e contábil.  

Na seara da saúde, por exemplo, os consórcios intermunicipais foram bastante 

explorados. A Lei federal n. 8.080, de setembro de 1990, já previa em seu artigo 10 a 

possibilidade de os municípios constituírem consórcios para desenvolverem em conjunto as 

ações e os serviços de saúde de sua competência.  Sob esse arranjo é que muitos municípios 

encaminhavam seus enfermos a entidades hospitalares com sede em outra municipalidade, 

geralmente qualificadas como Centros de Referência, mediante Autorizações de Internação 

Hospitalares, com o posterior pagamento pelos serviços prestados. O instrumento também se 

mostrou capaz de viabilizar a construções de hospitais em determinada localidade, qualificada 

como centro de referência regional. Ainda, possibilitou a aquisição de equipamentos 

hospitalares, ambulâncias e afins menos onerosamente do que o seriam por um ente municipal 

de modo isolado. 

São muitas as vantagens advindas da gestão associada aos entes federativos que optam 

por atuar de modo consorciado – em especial para a prestação de serviços públicos, bem 

como para a aquisição de bens e execução de obras. Ela permite, em muitas situações, obter 
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uma escala que ofereça sustentabilidade econômica para a prestação dos serviços, ante a baixa 

capacidade de financiamento das atividades por um ente federativo independentemente.  

Isso se verifica de modo mais evidente no âmbito municipal. Com a ampliação das 

atribuições dos Municípios, especialmente a partir do modelo federativo e de divisão de 

competências delineado na Constituição da República de 1988, verificou-se a dificuldade 

desses entes em cumprir todas as previsões legislativas. Até mesmo porque a ampliação do rol 

de competências municipais não foi necessariamente acompanhada pela distribuição de 

receitas para a execução das novas funções. 

Essa constatação não é novidade – há muito já era apontada por Hely Lopes Meirelles, 

ao afirmar que “com essa cooperação associativa das Municipalidades reúnem-se recursos 

financeiros, técnicos e administrativos que uma só Prefeitura não teria para executar o 

empreendimento desejado e de utilidade geral para todos”296. Pedro Durão delineava 

entendimento parelho já antes da publicação da Lei federal n. 11.107/05, ao constatar que 

 

com a implementação dos consórcios intermunicipais existe a possibilidade de 
melhor aproveitamento dos recursos humanos, tecnológicos, financeiros e 
orçamentários. A propósito, citamos como exemplo de bons resultados e similitude, 
os convênios realizados no âmbito da saúde, meio ambiente, cultura e outros de 
necessidade local, podendo integrar dentro daquela região vários Municípios com 
objetivos comuns de interesse público297.   

 

O autor constata ainda outra vantagem advinda da atividade consorciada entre entes 

federativos, qual seja a maior transparência dos atos administrativos, posto que “as decisões 

exigem um aproveitamento das necessidades, possibilitando um acompanhamento efetivo da 

sociedade nas implementações estatais”298.   

De acordo com Raul Felipe Borelli,  

 

há, destarte, motivações para a gestão compartilhada que abrangem não apenas 
argumentos centrados nas implicações regionais dos serviços, mas outros benefícios, 
como a diluição de custos regulatórios, a disseminação de conhecimento sobre 
os serviços e o oferecimento de maior eficácia à gestão de serviços locais.299 

  

                                                           

296 MEIRELLES, 2001, p. 380. 
297 DURÃO, 2009, p. 114. 
298 DURÃO, Op. cit. 
299 BORELLI, Raul Felipe. Aspectos jurídicos da gestão compartilhada dos serviços públicos de saneamento 
básico. 2010. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade de São Paulo, São Paulo: 2010. p. 125. 
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O Ministro do Supremo Tribunal Federal Maurício Corrêa, em julgamento da Ação 

Direta de Inconstitucionalidade n. 1.842 – RJ, constata a ação conjunta entre entes federativos 

como uma imposição da realidade, ante o crescimento da demanda por serviços. Em seu voto, 

o ministro afirma: 

 

a demanda por serviços públicos se agiganta de tal modo que as autoridades 
executivas não conseguem, isoladamente, atender às necessidades da sociedade, 
impondo-se uma ação conjunta e unificada dos entes envolvidos, especialmente da 
unidade federada, a quem incumbe a coordenação, até porque o número de 
habitantes de cada Município desses conglomerados compõe a própria população do 
Estado-membro.300   

 

Ademais, a prestação de serviços públicos em regime de gestão associada representa 

homenagem aos princípios da eficiência e da economicidade301.  

O princípio da eficiência, inserido no texto constitucional pela Emenda Constitucional 

n. 19/1998, identifica-se com o dever de boa administração e consecução de resultados 

positivos com o mínimo dispêndio de recursos, impondo ao agente público realizar suas 

atribuições com presteza, precisão, perfeição e rendimento funcional. O princípio pode ser 

considerado um dever implícito da Administração Pública302 e tem sua importância 

evidenciada numa época em que a sociedade demanda dos entes administrativos respostas às 

suas necessidades de modo adequado e célere. Conforme leciona a Odete Medauar,  

 

                                                           

300 Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.842 - RJ. Ministro relator: Maurício Corrêa. Voto do Ministro 
Maurício Corrêa. Data: 24/04/2004, p. 16. 
301 A vantajosidade advinda da maior eficiência e economicidade na atuação conjunta entre entes federados 
também é percebida pelo Ministro Maurício Corrêa, em seu voto na ADI n. 1.842 – RJ, que versa sobre o tema 
das regiões metropolitanas. Ressalta ele: “Por óbvio, esse agrupamento de Municípios, que  decorre inicialmente 
da necessidade física concreta de formação de conglomerado urbano único, não se dá para fins meramente 
acadêmicos, geográficos ou algo parecido, mas efetivamente para cometer ao Estado a responsabilidade pela 
implantação de políticas unificadas de prestação de serviços públicos, objetivando ganhar em eficiência e 
economicidade, considerados os interesses coletivos e não individuais. Os problemas e os interesses de cada 
núcleo urbano passam a interagir de tal modo, que acabam constituindo um sistema sócio-econômico integrado, 
sem que com isso possa admitir-se a ocorrência de violação à autonomia municipal, tendo em vista o comando 
constitucional autorizador.” (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.842 - RJ. Ministro relator: Maurício 
Corrêa. Voto do Ministro Maurício Corrêa. Data: 24/04/2004, p. 15-16.) 
302 Muito antes da publicação da Emenda Constitucional n. 19/98, Hely Lopes Meirelles já apontava entre os 
poderes-deveres do administrador público o chamado "dever de eficiência". Caracterizava-o como "o mais 
moderno princípio da função administrativa, que já não se contenta em ser desempenhada apenas com 
legalidade, exigindo resultados positivos para o serviço público e satisfatório atendimento das necessidades da 
comunidade e de seus membros”. MEIRELLES, 1995, p. 90. 
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a eficiência tornou-se uma das idéias-força das reformas administrativas realizadas 
em inúmeros países a partir da década de 90 do século XX. O vocábulo eficiência 
liga-se à idéia de ação que leve à ocorrência de resultados de modo rápido e preciso; 
significa obter o máximo de resultado de um programa a ser realizado, como 
expressão de produtividade no exercício de atribuições. Eficiência opõe-se a 
lentidão, a descaso, a negligência, a omissão. Como princípio da Administração 
Pública, determina que esta deve agir de modo ágil e preciso, para produzir 
resultados que atendam às necessidades da população.303 

 

Paralelamente é importante salientar que um dos principais escopos da Administração 

Pública é a realização do interesse público304, compreendido como o conjunto de interesses 

caros aos administrados. Ora, a prestação adequada e eficiente de serviços públicos 

viabilizada pela atuação cooperada entre entes federativos se enquadra com perfeição nesse 

objetivo maior da Administração. Da mesma forma, a utilização acertada e a otimização dos 

recursos públicos, oriundos especialmente dos diversos tributos pagos ao erário pelos 

administrados, também representa a realização do interesse público, além de denotar 

eficiência administrativa e ser consoante ao princípio da economicidade. Diogo de Figueiredo 

Moreira Neto compreende o último como tributário do princípio da eficiência, definindo a 

economicidade como o não comprometimento de recursos inúteis, desproporcionais ou 

supérfluos para o alcance de objetivos determinados305.  

No âmbito dos espaços metropolitanos, a gestão pública associada permite que 

problemas comuns dos entes integrantes da região possam ser solucionados a partir de ações e 

políticas conjuntas, vislumbrando-se, inclusive, a melhoria de suas capacidades técnicas, 

administrativas e financeiras. 

Se a gestão associada se mostra, em muitos casos, bastante benéfica aos entes 

federativos que optam por essa forma de prestação dos serviços públicos de sua titularidade, 

certo é que há também argumentos favoráveis à gestão puramente local. Um deles refere-se à 

maior densidade democrática proporcionada à gestão dos serviços, advinda da maior 

participação popular possibilitada, ante a maior proximidade desta dos centros de decisão. 

                                                           

303 MEDAUAR, 2003, p. 242. 
304 Nesse sentido, Celso Antonio Bandeira de Mello é enfático, ao afirmar: “todo sistema de Direito 
Administrativo, a nosso ver, se constrói sobre os mencionados princípios da supremacia do interesse público 
sobre o particular e indisponibilidade do interesse público pela administração”. (MELLO, Celso Antonio 
Bandeira de. Curso de direito administrativo. 13ª ed., São Paulo: Malheiros, 2001, p. 27.) 
305 MOREIRA NETO, 2006a, p. 545.  
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Logo, a prestação local seria mais afeita à concepção de subsidiariedade306. Diogo de 

Figueiredo Moreira Neto explica que esse princípio será respeitado sempre que 

 

as demandas que puderem ser atendidas pela organização política local, como o 
Município, o Condado, a Comuna etc., determinarão suas respectivas competências 
político-administrativas; as que não possam ser satisfeitas por meio de decisões e de 
ações locais deverão passar à organização política regional, ou intermédia, como o 
Estado, a Província, o Cantão, a Região Autônoma etc., as que ultrapassem as 
possibilidades das organizações regionais, em razão de sua amplitude ou 
peculiaridade, serão cometidas às organizações políticas nacionais soberanas, como 
a União, o Reino, o Estado Nacional etc., que poderão ser dotadas de todas as 
competências para atendê-las diretamente. 
(...)  
Estará sempre proscrita a ingerência de uma esfera superior sobre a inferior, pois a 
definição de subsidiariedade daquela em relação a esta jamais deverá levar à 
minimização, destruição ou absorção dos entes menores, por serem estes os mais 
próximos dos indivíduos e terem, assim, melhores condições de conhecerem e de 
atenderem  suas necessidades fundamentais307. 

 

Contudo, se a subsidiariedade é um dos princípios que deve nortear o federalismo, a 

noção de cooperação também o é, como fora explanado no capítulo anterior. Como bem 

assevera Marçal Justen Filho, “a atividade da Administração Pública é norteada por uma 

pluralidade de princípios, a todos os quais devem ser realizados de modo conjunto e com a 

maior intensidade possível”308. 

Muitas vezes a aplicação das duas concepções, concomitantemente, é que representará 

o melhor atendimento do interesse público: se o município é incapaz de cumprir 

adequadamente suas competências, é válido que se associe com outros entes municipais, ou 

mesmo com o ente estadual, para a melhor consecução de suas atribuições. 

Ademais, processos extremados de descentralização de políticas e serviços públicos 

nem sempre proporcionam resultados positivos. É certo que é ineficiente a atribuição de 

responsabilidades a entes locais que não possuem condições financeiras e/ou técnicas para o 

desenvolvimento das prestações que lhes são acometidas. Nesse caso, a descentralização não 

se mostra benéfica, mas danosa. Ao invés de se ampliar a cobertura do serviço público em 

                                                           

306 De acordo com Diogo de Figueiredo Moreira Neto, “atende-se ao princípio da subsidiariedade sempre que a 
decisão do poder público venha a ser tomada da forma mais próxima possível dos cidadãos a que se destinem”. 
MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Novos institutos consensuais da ação administrativa. Revista de 
Direito Administrativo, n. 231, p. 135, jan./mar., 2003.  
307 MOREIRA NETO, 2006a, p. 88-89. 
308 JUSTEN FILHO, 2008, p. 98. 
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questão, democratizando a sua prestação e trazendo benefícios à população administrada, ter-

se-á uma piora na abrangência e na qualidade de sua oferta. Como bem asseveram Gilberto 

Bercovici e José Francisco Siqueira Neto, os resultados dessa modalidade de descentralização 

são o aumento das desigualdades regionais e a possibilidade de maior fragmentação 

nacional309.    

A gestão associada de serviços públicos pode se dar de forma voluntária, a partir da 

livre vontade dos entes federativos em executar determinadas atividades de forma conjunta, 

por entender que essa espécie de atuação lhes será mais vantajosa – como bem reflete o 

exemplo da saúde, ou pode ser motivada por fatores externos, que demandam a associação 

para que a prestação intentada possa ser viabilizada.  

Fatores de ordem geográfica, por exemplo, podem ter caráter motivacional à gestão 

associada de serviços públicos. Isso poderá se suceder quando são necessários insumos à 

prestação de um serviço que não são encontrados no território de um determinado Município 

isoladamente.  

A situação se faz nítida se pensarmos no caso do saneamento básico, ao envolver as 

atividades310 de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário e deposição final de 

resíduos sólidos. 

Em se tratando do serviço público de limpeza urbana, por exemplo, a criação de um 

consórcio pelos diversos municípios interessados é uma possibilidade interessante para que 

estes usufruam dos benefícios da prestação regionalizada311, em especial no atinente ao uso e 

à administração de aterros e de usinas de reciclagem e compostagem.  

Ademais, a existência de regiões com características comuns em virtude de fatores de 

ordem natural – como o local onde estão situadas as bacias hidrográficas, mananciais, as 

nascentes e os estuários dos rios – demandam que a gestão de determinados serviços públicos 

de saneamento básico se dê de modo integrado. 

Raul Felipe Borelli elenca diversas razões que tornam interessante a gestão 

compartilhada dos serviços de saneamento, dentre as quais: 

                                                           

309 BERCOVICI, Gilberto; SIQUEIRA NETO, José Francisco. O artigo 23 da Constituição de 1988 e as 
competências comuns. Revista Brasileira de Estudos Constitucionais. Belo Horizonte, a. 2, n. 6, p. 49-65, 
abr./jun., 2008, p. 60.  
310 A Lei federal n. 11.445/07 arrola as atividades compreendidas no conceito de saneamento básico em seu 
artigo 3º. 
311 A previsão da prestação regionalizada é trazida pela Lei federal n. 11.445, que estabelece diretrizes para o 
saneamento básico, em seu artigo 14. 
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- as dificuldades de acesso a corpos hídricos ou áreas de tratamento e disposição 
final de resíduos, exigindo que determinados Municípios se integrem 
voluntariamente em busca de estrutura necessária ao desempenho do saneamento; 
- a adaptação da prestação de serviços de saneamento às características das bacias 
hidrográficas de cada região, proporcionando o uso racional e equilibrado dos 
recursos hídricos. Além do uso racional da água, mesmo atividades de caráter local, 
como o tratamento de resíduos e a drenagem, acarretam impactos em todo o sistema 
hídrico de uma região se geridas inadequadamente. A poluição de mananciais é 
muito comum em razão de aterros irregulares. A contaminação de fontes de água 
afeta o sistema hídrico amplamente, e não apenas os mananciais de um Município 
isolado. Demonstrou-e, ainda, que os sistemas de drenagem levam resíduos e 
poluição para rios que, normalmente, alcançam outras localidades. Acrescente-se, 
ainda, que a drenagem mal desempenhada altera o ciclo hidrológico da região, uma 
vez que direciona volumes enormes de água para corpos hídricos que originalmente 
não os recebiam. Opera-se, nesses casos, uma verdadeira transposição de águas que 
altera o regime de vazão dos rios e, portanto, o abastecimento de água em toda a 
bacia de determinada região. Assim, não somente a interconexão entre as atividades 
do saneamento, como também sua influência nas comunidades limítrofes podem 
justificar ao menos sua regulação concatenada; 
- as políticas de universalização dos serviços patrocinadas por entes de maior 
abrangência territorial como os Estados e a União e que têm o nítido interesse de, 
gradualmente, superar desigualdades regionais significativas. Nesses casos, as 
transferências voluntárias de recursos e infraestrutura figuram como incentivos para 
a regionalização dos serviços e, portanto, para a gestão compartilhada;   
- a padronização da regulação dos serviços em determinada região, a fim de 
uniformizar critérios econômicos de cobrança dos serviços, critérios ambientais de 
gestão, dentre outros, bem como a união de esforços entre diversos entes para 
reduzir os custos da regulação (compartilhamento de pessoal de fiscalização, de 
equipamentos, etc.) 312.  

 

O Ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes, em seu voto na Ação Direta 

de Inconstitucionalidade n. 2.077 – BA, também ressalta a pertinência e necessidade de 

integração entre Municípios diversos na prestação dos serviços de saneamento básico, 

afirmando:  

 

notoriamente, poucos são os Municípios que por si sós têm condições de atender 
adequadamente à função pública de saneamento básico. Normalmente, o próprio 
acesso aos recursos hídricos depende da integração das redes de abastecimento entre 
diversos Municípios.  

                                                           

312 BORELLI, 2010, p. 123-124. 
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Captação, tratamento, adução, reserva, distribuição e, posteriormente, recolhimento 
e condução do esgoto, bem como sua disposição final indicam várias etapas que 
usualmente ultrapassam os limites territoriais de um dado Município.313 

 

O Ministro ressalta ainda os fatores de ordem econômica motivadores da prestação de 

serviços de saneamento básico em regime de gestão associada, considerando a realidade de 

muitos municípios serem incapazes de arcar com os elevados custos dos serviços 

isoladamente, bem como o fato de o serviço de saneamento básico constituir monopólio 

natural. Segundo Gilmar Mendes: 

 

ademais, o serviço de saneamento básico constitui monopólio natural, isto é, os 
custos fixos de implantação e manutenção do sistema são tão elevados que uma 
única fornecedora pode atender a toda demanda com custo menor que múltiplas 
fornecedoras (cf. COOTER & ULEN. Law and Economics. 5ª ed. Boston: Pearson, 
2007. p. 35 e ss. POSNER, Richard A. Economic Analysis of Law. 7ª ed. New York: 
Aspen, 2007. p. 367 e ss.). 
Assim, a configuração de monopólio natural revela não só ser inexeqüível o 
estabelecimento de concorrência na prestação de serviço de saneamento básico, 
como também indica que a reunião da demanda de Municípios limítrofes pode 
reduzir custos e tornar o serviço mais atrativo para concessionários privados. 
(...) 
Ademais, raras comunidades compreenderiam isoladamente poder aquisitivo 
suficiente para atrair o interesse de concessionários privados ou para custear 
diretamente a prestação dos serviços inerentes ao saneamento básico.314 

 

Outra situação em que a geografia torna interessante a prestação de um serviço público 

de modo associado refere-se aos serviços de transporte coletivo em áreas contíguas, que 

integram o território de mais de um município. É certo que cada município é competente para 

a execução dos serviços de transporte coletivo em seu território. Todavia, é possível que o 

crescimento das cidades, associado à forma como se desenvolveu a economia da região e 

como se distribuíram as populações, dificulte a delimitação do espaço em que finda a 

competência de um ente e inicia-se a do outro, o que torna interessante a prestação de modo 

associado. Entendimento parelho é esboçado por Marçal Justen Filho, ao afirmar: 

 

o desenvolvimento econômico e social conduz, muitas vezes, à impossibilidade de 
circunscrição da prestação do referido serviço público ao território de cada 
município. É necessária uma atuação conjunta entre diversos municípios. Eles 

                                                           

313 Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.077-BA. Ministro relator: Ilmar Galvão. Voto do Ministro Gilmar 
Mendes. Data: 03/04/2008, p. 29. 
314 Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.077-BA. Ministro relator: Ilmar Galvão. Voto do Ministro Gilmar 
Mendes. Data: 03/04/2008, p. 28-29. 



124 
 

 

poderão promover a constituição de um consórcio público, o qual poderá concentrar 
e centralizar o exercício de competências que, em princípio, estavam dissociadas 
entre diversos entes federativos.315 

 

A Lei federal n. 11.107/05 vem conferir maior estabilidade e solidez à gestão 

associada acordada entre os membros de um consórcio, não apenas por, através desse 

instrumento, constituírem um ente comum, mas também à medida que estes formalizam os 

compromissos existentes entre si. Isso ocorre perante a celebração dos diversos instrumentos 

elencados pela referida norma – em especial, o protocolo de intenções, delimitando as bases 

do consórcio público; o contrato de programa, ao tratar das obrigações assumidas pelos entes 

consorciados entre si e com o consórcio; e o contrato de rateio, ao estipular os deveres de 

ordem econômico-financeira das partes.   

 

3.2.2 O contrato de programa na legislação brasileira 

  

Conforme já afirmado, é a Lei federal n. 11.107/05 o diploma legal responsável pela 

disciplina do contrato de programa no direito brasileiro, determinando como dar-se-á a 

execução de serviços públicos no âmbito da gestão associada e a cessão dos encargos 

necessários  à prestação de tais serviços. 

O Decreto federal n. 6.017/07 também cuida do tema, ao regulamentar o texto legal, e 

esboça uma definição de contrato de programa em seu artigo 2º, inciso XVI, in verbis:  

 

XVI - contrato de programa: instrumento pelo qual devem ser constituídas e 
reguladas as obrigações que um ente da Federação, inclusive sua administração 
indireta, tenha para com outro ente da Federação, ou para com consórcio público, no 
âmbito da prestação de serviços públicos por meio de cooperação federativa; 

 

O contrato de programa é, portanto, hoje, a forma jurídica adequada à transferência do 

exercício de competências constitucionais entre entes federativos no âmbito da prestação de 

serviços públicos, ou entre estes e o consórcio público ou, ainda, entre os primeiros e 

entidades integrantes da Administração indireta. Como afirma Marçal Justen Filho, 

 

                                                           

315 JUSTEN FILHO, 2008, p. 171. 
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o instrumento jurídico formal, por meio do qual cada Município transferirá para o 
consórcio os encargos correspondentes, será o contrato de programa. 
(...) 
O contrato de programa aproxima-se a uma modalidade de convênio, por meio do 
qual se produz um instrumento de conjugação de esforços e recursos por entes 
federativos diversos, tendo por objeto a atribuição ao consórcio ou aos contratantes 
de direitos e obrigações atinentes à gestão associada de serviços públicos.316  

 

De acordo com Lilian Maria Salvador Guimarães Campos, as obrigações disciplinadas 

pelo contrato de programa são aquelas “de cunho operacional, ligadas a encargos, serviços, 

pessoal e bens essenciais à implementação dos objetivos do consórcio firmado”317. 

Trata-se de mecanismo hábil a substituir os contratos de concessão outrora celebrados 

para a mesma finalidade, como aqueles costumeiramente firmados na seara do saneamento, 

nos quais o município concedia a prestação do serviço de sua titularidade a empresa pública, 

sociedade de economia mista ou autarquia estaduais, e tinham como objeto principal a 

execução dos serviços de saneamento de titularidade municipal. 

O contrato de programa mostra-se instrumento mais adequado em relação à prática 

anterior, uma vez que o modelo das concessões pressupõe a existência de uma pessoa jurídica 

de direito público titular do serviço que confere a sua execução a terceiro, estabelecendo-se 

uma relação de alteridade entre as partes. O ente público concedente é dotado de prerrogativas 

exorbitantes ao direito comum em relação ao contratado (concessionário), que 

costumeiramente é pessoa jurídica de direito privado não integrante da Administração 

Pública318. Este  se encontra numa posição de subordinação diante do ente concedente, não 

existindo igualdade real entre as partes. 

                                                           

316 JUSTEN FILHO, 2009, p. 338-339. 
317 CAMPOS, Lilian Maria Salvador Guimarães. Consórcios públicos na administração pública brasileira: em 
busca de uma administração pública consensual. 2006. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade 
Federal do Paraná, Curitiba: 2006, p. 108. 
318 Não é mandatário que o concessionário seja um particular. Conforme afirma Benedicto Porto Neto, “a 
concessão é de fato um dos instrumentos de colaboração entre as pessoas político-administrativas. Embora ela 
tenha sido concebida para viabilizar a transferência da prestação de serviços públicos a particulares, é possível 
que entes estatais assumam a posição destes sob o mesmo regime jurídico. A noção de concessão, inicialmente 
atrelada à idéia de transferência de serviços para particulares, evoluiu para admitir a outorga dos serviços 
também para pessoas estatais”. (PORTO NETO, Benedicto. Parecer sobre o projeto de Lei n. 3.884, de 2004, 
que institui normas gerais de contratos para a constituição de consórcios públicos. 
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/revista/Rev_72/Pareceres/consorcio_BenedictoPortoNeto.pdf) 
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Essa subordinação característica das concessões é estranha às relações estabelecidas 

entre dois entes públicos, e mais ainda em se tratando de dois entes federados, especialmente 

dada a autonomia de que são dotados União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 

A delegação da prestação de serviços públicos prevista na Lei federal n. 11.107/05 

difere muito dos modelos previstos no artigo 175 da Constituição da República – prestação 

direta pelo ente federativo titular do serviço, concessão e permissão –, uma vez que se trata de 

modalidade de cooperação federativa. Floriano de Azevedo Marques Neto, ao analisar a 

questão, afirma que 

 

impõe-se reconhecer a existência de formas de delegação que, por envolver a 
cooperação federativa, situam-se fora do âmbito do artigo 175. Elas se fundam, em 
seu conteúdo, nas competências materiais comuns dos entes, pois traduzem 
engajamento dos entes federativos na promoção da melhoria dos serviços públicos, e 
no federalismo de cooperação adotado pela República brasileira.319  

 

Com o advento da Lei federal n. 11.107/05 resta superada a possibilidade de 

celebração de contratos de concessão para a prestação de serviços públicos em regime de 

gestão associada320. Isso porque o artigo 13 da Lei federal n. 11.107/05 é explícito e 

inequívoco ao afirmar que o contrato de programa constitui “condição de validade” para a 

determinação de obrigações entre os entes federados, bem como entre estes e um consórcio 

público, sempre que houver a gestão associada no âmbito da prestação de serviços públicos ou 

da transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal ou bens necessários à 

continuidade dos serviços transferidos.  

Contudo, a legislação de concessões e permissões de serviços públicos incidirá, no que 

couber, sobre os contratos de programa, como determina o artigo 13, §1º, inciso I, da Lei 

federal n. 11.107/05, bem como o Decreto federal n. 6.017/07, que regulamenta essa lei, em 

seu artigo 33, caput. São, portanto, aplicáveis à espécie as Leis federais n. 8.987/95, n. 

9.074/95, n. 9.791/99 e n. 11.079/04.  

Marcelo Harger ressalta que o contrato de programa 

  
                                                           

319 MARQUES NETO, 2005c, p. 42-43. 
320 Nesse diapasão, Marçal Justen Filho afirma que “o contrato de programa confunde-se, sob um certo prisma, 
com a concessão imprópria. (...) Sempre se defendeu a proposta de que não existe concessão de serviço público 
em sentido próprio quando se produz a transferência da prestação do serviço público para um sujeito estatal 
formado pela conjugação de esforços de diversos entes estatais – sendo exemplo clássico o do saneamento 
básico assumido por empresas estaduais”. JUSTEN FILHO, 2009, p. 338. 
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deverá também obedecer à legislação estadual e municipal acerca do tema quando 
houver, eis que em matéria de concessões e permissões Estados e Municípios têm 
competência para editar normas específicas, pois à União compete editar 
exclusivamente normas gerais, por força do disposto no inciso XXVII do art. 22 da 
Constituição Federal.321 

 

Assim, o prestador direto do serviço público cuja execução lhe foi transferida por meio 

do contrato de programa tem o dever de prestá-lo de modo adequado, como impõe o artigo 6º 

da lei de concessões (Lei federal n. 8.987/95). A mesma lei define o que vem a ser “serviço 

adequado”, caracterizando-o como aquele capaz de satisfazer as condições de regularidade, 

continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e 

modicidade das tarifas. 

Marçal Justen Filho observa que a expressão “serviço adequado” constitui um 

conceito jurídico indeterminado, mas que deverá pressupor eficiência, compreendida como o 

“desempenho concreto das atividades necessárias à prestação das utilidades materiais, de 

molde a satisfazer necessidades dos usuários, com imposição do menor encargo possível, 

inclusive do ponto de vista econômico”322. 

As regras tarifárias deverão estar dispostas de modo claro no contrato de programa, 

que poderá prever mecanismos de revisão das tarifas, com vistas à manutenção do equilíbrio 

econômico-financeiro do contrato (como dispõe o artigo 9º, parágrafo segundo da Lei federal 

n. 8.987/95), compreendido como a relação existente entre os encargos e as vantagens 

advindos do instrumento contratual às partes e determinado no momento de constituição do 

contrato323.  

Ainda no que se refere ao cálculo de tarifas e de outros preços públicos relativos aos 

serviços prestados, também deverá observar a legislação reguladora aplicável. O Decreto 

federal n. 6.017/07 é explícito nesse sentido, ao dispor em seu artigo 33, inciso IV, que conste 

no contrato de programa cláusula estabelecendo “o atendimento à legislação de regulação dos 

serviços objeto da gestão associada, especialmente no que se refere à fixação, revisão e 

reajuste das tarifas ou de outros preços públicos e, se necessário, as normas complementares a 

essa regulação”. Assim, a redação do contrato de programa deverá respeitar, por exemplo, a 

                                                           

321 HARGER, 2007, p. 180-177. 
322 JUSTEN FILHO, Marçal. Teoria geral das concessões de serviço público. São Paulo: Dialética, 2003. p. 302. 
323 A respeito do tema, Marçal Justen Filho ressalta não haver identidade entre os conceitos de “lucro” e 
“equilíbrio econômico-financeiro”, sendo possível, inclusive a existência de um contrato de concessão em que o 
concessionário não aufere lucro, não obstante a manutenção da equação econômico-financeira. JUSTEN FILHO, 
2003, p. 388. 
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Lei federal n. 9.427/96, a Lei federal n. 9.472/97, a Lei federal n. 10.233/01 e a Lei federal n. 

11.445/07, quando o instrumento tiver como objeto serviços de energia elétrica, 

telecomunicações, transportes aquaviários e terrestres e saneamento, respectivamente.  

Ressalte-se que os diplomas legais referentes às concessões e permissões de serviços 

públicos não poderão ser aplicados em sua integralidade, mas somente naquilo que forem 

compatíveis à disciplina e racionalidade da Lei federal n. 11.107/05. Nessa monta, é possível 

afirmar que fica vetada, por exemplo, a possibilidade aberta pela Lei federal n. 8.987/95 de 

alteração unilateral de um contrato de concessão pelo poder concedente. Isso porque a prática 

desnaturaria a essência cooperativa do contrato de programa: implicaria a existência de 

subordinação entre as partes e colidiria com o princípio da igualdade entre os entes 

federativos. 

Diferentemente do regime aplicável às concessões de serviço público, é dispensada a 

licitação para a celebração de contrato de programa entre entes da Federação ou entre o 

consórcio público e entidade da administração direta ou indireta de um dos entes 

consorciados324. Nesse sentido dispõe o artigo 2º, §1º, inciso III da Lei federal n. 11.107/05325, 

bem como a Lei federal n. 8.666, em seu artigo 24, inciso XXVI326. O Decreto federal n. 

6.017/07 também faz menção expressa à possibilidade de dispensa de procedimento licitatório 

em seu artigo 32, cujo parágrafo único impõe que o termo de dispensa de licitação e a minuta 

de contrato de programa sejam previamente examinados e aprovados por assessoria jurídica 

da Administração.  

Ademais, o contrato de programa deverá prever procedimentos que garantam a 

transparência da gestão econômica e financeira de cada serviço em relação a cada um de seus 

titulares. É nesse sentido o disposto no artigo 33, inciso V, do Decreto federal n. 6.017/07, 

que determina: 

                                                           

324 Marçal Justen Filho discorda do enquadramento do legislador às hipóteses de dispensa de licitação a 
celebração de contrato de programa com ente da Federação ou com entidade de sua administração indireta, para 
a prestação de serviços públicos de forma associada. De acordo com o autor, trata-se, em verdade, de hipótese de 
inexigibilidade, ante a ausência de viabilidade de competição ou pela não-existência de potencialidade de 
benefício. JUSTEN FILHO, 2009, p. 290, 339. 
325 “Art. 2º. (...) §1º Para o cumprimento de seus objetivos, o consórcio público poderá: 
III – ser contrastado pela administração direta ou indireta dos entes da Federação consorciados, dispensada a 
licitação.” 
326 “Art. 24. É dispensável a licitação: 
XXVI – na celebração de contrato de programa com ente da Federação ou com entidade de sua administração 
indireta, para a prestação de serviços públicos de forma associada nos termos do autorizado em contrato de 
consórcio público ou em convênio de cooperação.” 
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Art. 33.  Os contratos de programa deverão, no que couber, atender à legislação de 
concessões e permissões de serviços públicos e conter cláusulas que estabeleçam: 
(...) 
V - procedimentos que garantam transparência da gestão econômica e financeira de 
cada serviço em relação a cada um de seus titulares, especialmente de apuração de 
quanto foi arrecadado e investido nos territórios de cada um deles, em relação a cada 
serviço sob regime de gestão associada de serviço público; 

 

De acordo com Odete Medauar e Gustavo Justino de Oliveira, “esse requisito visa 

prevenir sobretudo riscos decorrentes do descumprimento das obrigações contábeis e 

financeiras contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/2000)”327.  

Além dos entes federativos e do consórcio público, poderão ser parte do contrato de 

programa, desde que previsto no instrumento de consórcio público ou do convênio de 

cooperação, entidades integrantes da administração indireta dos entes consorciados – como 

empresas públicas, sociedades de economia mista, autarquias e fundações públicas, conforme 

denota-se do §5º do artigo 13 da Lei de consórcios públicos328.   

Assevere-se que a prestação de serviços públicos em regime de gestão associada não é 

o único objeto possível do contrato de programa. O contrato, conforme dispõe o artigo 13, 

caput, da Lei federal n. 11.107/05, poderá ser também um instrumento de apoio à prestação 

dos serviços públicos propriamente dita, ao ter como desígnio a transferência de encargos, 

serviços, pessoal e bens necessários à continuidade dos serviços transferidos.  

Nessa hipótese algumas matérias deverão ser necessariamente contempladas pelo 

contrato de programa, nos termos do artigo 13, §2º, da Lei federal n. 11.107/05, sendo 

essencial que o instrumento disponha sobre: 

a) os encargos transferidos e a responsabilidade subsidiária da entidade que os 

transferiu; 

b) as penalidades no caso de inadimplência em relação aos encargos transferidos; 

c) o momento de transferência dos serviços e os deveres relativos a sua 

continuidade; 

d) a indicação de quem arcará com o ônus e os passivos do pessoal transferido; 

                                                           

327 MEDAUAR; OLIVEIRA, 2006, p. 106. 
328 Dispõe o §5º do artigo 13 da Lei federal n. 11.107/05: 
“§ 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.” 
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e) a identificação dos bens que terão apenas a sua gestão e administração transferidas 

e o preço dos que sejam efetivamente alienados ao contratado; 

f) 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. 

O Decreto federal n. 6.017/07, por sua vez, ao regulamentar a Lei federal n. 11.107/05, 

determina em seu artigo 33 algumas cláusulas necessárias ao contrato de programa, ao dispor: 

 

Art. 33.  Os contratos de programa deverão, no que couber, atender à legislação de 
concessões e permissões de serviços públicos e conter cláusulas que estabeleçam: 
I - o objeto, a área e o prazo da gestão associada de serviços públicos, inclusive a 
operada por meio de transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e 
bens essenciais à continuidade dos serviços; 
II - o modo, forma e condições de prestação dos serviços; 
III - os critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros definidores da qualidade dos 
serviços; 
IV - o atendimento à legislação de regulação dos serviços objeto da gestão 
associada, especialmente no que se refere à fixação, revisão e reajuste das tarifas ou 
de outros preços públicos e, se necessário, as normas complementares a essa 
regulação;   
V - procedimentos que garantam transparência da gestão econômica e financeira de 
cada serviço em relação a cada um de seus titulares, especialmente de apuração de 
quanto foi arrecadado e investido nos territórios de cada um deles, em relação a cada 
serviço sob regime de gestão associada de serviço público;  
VI - os direitos, garantias e obrigações do titular e do prestador, inclusive os 
relacionados às previsíveis necessidades de futura alteração e expansão dos serviços 
e conseqüente modernização, aperfeiçoamento e ampliação dos equipamentos e 
instalações; 
VII - os direitos e deveres dos usuários para obtenção e utilização dos serviços; 
VIII - a forma de fiscalização das instalações, dos equipamentos, dos métodos e 
práticas de execução dos serviços, bem como a indicação dos órgãos competentes 
para exercê-las; 
IX - as penalidades contratuais e administrativas a que se sujeita o prestador dos 
serviços, inclusive quando consórcio público, e sua forma de aplicação; 
X - os casos de extinção; 
XI - os bens reversíveis; 
XII - os critérios para o cálculo e a forma de pagamento das indenizações devidas ao 
prestador dos serviços, inclusive quando consórcio público, especialmente do valor 
dos bens reversíveis que não foram amortizados por tarifas e outras receitas 
emergentes da prestação dos serviços; 
XIII - a obrigatoriedade, forma e periodicidade da prestação de contas do consórcio 
público ou outro prestador dos serviços, no que se refere à prestação dos serviços 
por gestão associada de serviço público; 
XIV - a periodicidade em que os serviços serão fiscalizados por comissão composta 
por representantes do titular do serviço, do contratado e dos usuários, de forma a 
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cumprir o disposto no art. 30, parágrafo único, da Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 
1995; 
XV - a exigência de publicação periódica das demonstrações financeiras relativas à 
gestão associada, a qual deverá ser específica e segregada das demais demonstrações 
do consórcio público ou do prestador de serviços; e 

XVI - o foro e o modo amigável de solução das controvérsias contratuais. 

 

Note-se que, em geral, várias das cláusulas mencionadas pelo dispositivo transcrito 

supra são típicas dos contratos de concessão tradicionais, disciplinados pela Lei federal n. 

8.987/95, elencadas em seu artigo 23, respeitadas as adaptações necessárias.  

Lilian Maria Salvador Guimarães Campos chama atenção para a possibilidade trazida 

pela lei de o contrato de programa enumerar as sanções para o inadimplemento dos encargos 

transferidos, apontando que a disciplina desse tipo de matéria costuma estar reservada à lei 

formal329. 

A Lei federal n. 11.107/05 é bastante clara ao afirmar que o objeto do contrato de 

programa é, exclusivamente, a prestação de serviços públicos ou a transferência de itens 

necessários à execução dos mesmos. As atividades de planejamento, regulação e fiscalização 

dos serviços de titularidade de um ente federativo não poderão ser transferidas a outro, ao 

consórcio público ou entidade integrante da administração indireta de ente consorciado. O 

entendimento é inequívoco, dado o disposto no §3º do artigo 13 da lei, in verbis:      

 

§ 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. 

 

O Decreto federal n. 6.017/07 traz a definição de “planejamento”, “regulação” e 

“fiscalização” em seu artigo 2º, incisos respectivamente, que dispõem: 

 

X - planejamento: as atividades atinentes à identificação, qualificação, 
quantificação, organização e orientação de todas as ações, públicas e privadas, por 
meio das quais um serviço público deve ser prestado ou colocado à disposição de 
forma adequada; 
XI - regulação: todo e qualquer ato, normativo ou não, que discipline ou organize 
um determinado serviço público, incluindo suas características, padrões de 
qualidade, impacto sócio-ambiental, direitos e obrigações dos usuários e dos 

                                                           

329 Lilian Maria Salvador Guimarães Campos afirma que “a Lei abre ao contrato a enumeração das sanções, 
situação inusitada e fadada à polêmica no Direito Administrativo, que mais tradicionalmente reserva à lei formal 
estabelecer pelo menos o elenco das medidas cabíveis”. CAMPOS, 2006, p. 109. 
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responsáveis por sua oferta ou prestação e fixação e revisão do valor de tarifas e 
outros preços públicos; 
XII - fiscalização: atividades de acompanhamento, monitoramento, controle ou 
avaliação, no sentido de garantir a utilização, efetiva ou potencial, do serviço 
público; 

  

O legislador andou bem ao impedir a transferência desses poderes pelo seu titular. Isso 

porque a transferência de tais atividades descaracterizaria a gestão associada, que tem como 

pressuposto a atuação concertada dos entes federativos consorciados na execução de um 

determinado serviço público, bem como no ato de planejar, regular e fiscalizar a atividade em 

questão. 

Isso porque as atividades de planejamento, regulação e fiscalização são caracterizadas 

como poderes de direção do ente federativo titular do serviço, inerentes à sua qualidade de 

ente autônomo, nos termos do artigo 18330 da Constituição da República, capaz de se auto-

organizar e se auto-administrar. São, portanto, indelegáveis.  

A atuação concertada, faz-se válido ressaltar, não poderá, jamais, tolher a autonomia 

de nenhum dos entes federativos partícipes.  

Nesse sentido, são pertinentes os ensinamentos de Odete Medauar e Gustavo Justino 

de Oliveira, segundo os quais: 

 

operar a transferência de poderes de planejamento, regulação e fiscalização dos 
serviços, da parte contratante para a parte contratada, equivale a descaracterizar o 
compartilhamento de atividades que qualifica a associação de entes 
personalizados para a prestação de um serviço público331 (g.n.).   

 

Outro dispositivo da Lei federal n. 11.107/05, referente ao contrato de programa, 

merecedor de nossa atenção, é o parágrafo quarto do já mencionado artigo 13. De acordo com 

o dispositivo, 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”.  

A disposição, numa primeira e breve avaliação, é capaz de causar estranhamento, 

posto que, segundo o texto legal, a extinção do consórcio público celebrado entre os entes 

                                                           

330 Dispõe o artigo 18 do texto constitucional: 
“Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição.” (g.n.) 
331 MEDAUAR; OLIVEIRA, 2006, p. 108. 
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federativos não implica a do contrato de programa que disciplina as obrigações entre os 

mesmos. 

Gustavo Justino de Oliveira e Odete Medauar justificam o dispositivo ao afirmar que, 

ao tratar da matéria, 

 

o legislador pretendeu privilegiar a regularidade e a continuidade da prestação 
dos serviços públicos, beneficiando assim eventuais direitos e expectativas dos 
usuários. 
Além disso, parece que o intuito deste preceito também foi o de salvaguardar 
direitos de terceiros, como, por exemplo, fornecedores de bens e serviços ao 
contratado no ajuste de programa332 (g.n.). 

 

Note-se que o preceito legal, ao preservar o contrato de programa, modalidade 

essencial à prestação dos serviços públicos em regime de gestão associada – seja por 

disciplinar a gestão associada dos serviços públicos em questão propriamente dita, seja porque 

cuida da disciplina de instrumentos necessários a essa prestação –, homenageia os princípios 

da continuidade do serviço público, da segurança jurídica e da proteção à confiança legítima. 

O princípio da continuidade significa que o serviço público deverá ser prestado com 

regularidade e de modo ininterrupto, ante sua importância e caráter de essencialidade de que 

usualmente é dotado333. Como bem observa Marçal Justen Filho, do princípio “derivam 

inúmeras conseqüências jurídicas, entre as quais a impossibilidade de suspensão dos serviços 

por parte da Administração ou do delegatário e a responsabilização civil do prestador do 

serviço em caso de falha”334. 

A prestação de um serviço público à população gera nos cidadãos a expectativa de que 

este persista sendo executado, na mesma forma inicial e com a mesma regularidade. Ao 

preservar o contrato de programa, ainda que ante a dissolução do consórcio público, e, 

conseqüentemente, garantir a manutenção da prestação de um serviço público, o artigo 13, §4º 

da Lei federal n. 11.107/05 está a respeitar o princípio da confiança legítima. Conforme 

Hartmut Maurer, “a proteção da confiança parte da perspectiva do cidadão. Ela exige a 

proteção da confiança do cidadão que contou, e dispôs em conformidade com isso, com a 

                                                           

332 MEDAUAR; OLIVEIRA, Ibid., p. 110. 
333 Odete Medauar (2008, p. 129) ao tratar do princípio da continuidade afirma que “de acordo com esse 
princípio, as atividades realizadas pela Administração devem ser ininterruptas, para que o atendimento do 
interesse da coletividade não seja prejudicado”.  
334 JUSTEN FILHO, 2008, p. 578. 



134 
 

 

existência de determinadas regulações estatais ou outras medidas estatais”335. José Joaquim 

Gomes Canotilho336 entende que esse princípio decorre diretamente da noção de Estado de 

Direito. Situa-se, paralelamente ao princípio da segurança jurídica, no mesmo patamar que os 

princípios da legalidade da administração, da proteção jurídica e das garantias processuais, 

uma vez que pauta a conduta do administrado nas relações que estabelece com os entes 

integrantes da Administração Pública.   

Concomitantemente, a celebração de um contrato entre dois sujeitos – sejam eles entes 

estatais ou não, sejam eles integrantes da Administração Pública ou não – implica a 

mobilização do contratado para reunir os meios e recursos necessários ao cumprimento de 

suas obrigações. Assim, é de grande importância que a relação jurídica firmada entre as partes 

seja dotada de estabilidade, proporcionando segurança às partes. É nesse sentido que a 

manutenção da vigência e execução do contrato de programa representará a observância do 

princípio da segurança jurídica. Ao discorrer sobre o princípio, Almiro Couto e Silva afirma 

que não é “admissível que o Estado seja autorizado, em todas as circunstâncias, a adotar 

novas providências em contradição com as que foram por ele próprio impostas, 

surpreendendo os que acreditaram nos atos do Poder Público"337. Diogo de Figueiredo 

Moreira Neto, por sua vez, entende que a segurança jurídica é “proporcionada por instituições 

que garantem previsibilidade no emprego do poder”338. Ressalte-se que a segurança jurídica 

não há de advir unicamente do respeito às leis e normas positivadas, mas também da 

manutenção das diversas relações jurídicas estabelecidas entre sujeitos de direito e do respeito 

às suas expectativas de direitos.  

Ademais é válido salientar que o artigo 11 da Lei federal n. 11.107/05339, em seu 

parágrafo segundo, determina que “a retirada ou a extinção do consórcio público não 

                                                           

335 MAURER, 2001, p. 68. 
336 O jurista afirma, ainda, que “o homem necessita de segurança para conduzir, planificar e conformar autónoma 
e responsavelmente a sua vida. Por isso, desde cedo se consideravam os princípios da segurança jurídica e da 
proteção da confiança como elementos constitutivos do Estado de direito”. CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito 
Constitucional. 4. ed. Coimbra: Almedina, 2000, p. 256-257. 
337 COUTO E SILVA, Almiro. O princípio da segurança jurídica (proteção à confiança) no direito público 
brasileiro e o direito da administração pública de anular seus próprios atos administrativos, Revista de Direito 
Administrativo, Rio de Janeiro, n. 237, p. 276, jul./set. 2004. 
338 MOREIRA NETO, 2006a, p. 78. 
339 Dispõe o artigo 11 da Lei federal n. 11.107/05: 
“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. 
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prejudicará as obrigações já constituídas, inclusive os contratos de programa cuja extinção 

dependerá do prévio pagamento das indenizações eventualmente devidas”.   

Maria Sylvia Zanella Di Pietro, todavia, se posiciona contrariamente ao texto legal. 

Segundo ela “a norma é impossível de ser aplicada porque, com a extinção do consórcio, 

desaparece uma das partes do contrato de programa, que, em conseqüência, se extingue de 

pleno direito”340. Segundo ela, só seria possível a subsistência do contrato de programa ante a 

extinção do consórcio se aquele tivesse sido celebrado entre entes federativos consorciados ou 

entre um ente consorciado e entidade integrante da Administração indireta de outro.  

Marcelo Harger, ao examinar a disposição legal, entende que 

 

a solução a ser apontada leva em conta as diferentes espécies de contratos de 
programa em relação aos sujeitos. A primeira modalidade consiste naqueles ajustes 
celebrados entre entes da federação. Nessa hipótese, ainda que o contrato de 
programa esteja vinculado a convênio de cooperação será possível em tese a 
vigência do contrato de programa. A segunda e a terceira espécie consistem 
respectivamente na prestação de serviços ao consórcio por ente consorciado 
diretamente ou por intermédio de pessoa jurídica integrante da administração 
indireta do mesmo. É de se ressaltar que, nessas hipóteses, embora o vínculo jurídico 
se estabeleça entre o consórcio e o ente consorciado, os serviços serão prestados, na 
realidade, para os entes consorciados. Estes continuarão a existir. Diante disso, a 
norma parece estabelecer para o ente consorciado, que é contratado para prestar 
serviços para o consórcio, o dever de continuar prestando o serviço em questão.341 

 

A maior estabilidade de que são dotados os contratos de programa em relação aos 

convênios – instrumentos precários por natureza, os tornam mais apropriados do que estes 

para a disciplina das obrigações no âmbito da prestação de serviços públicos de titularidade de 

um ente federado por outro ente ou por terceiro integrante de sua Administração Pública 

indireta. 

Na hipótese de ter sido celebrado contrato de programa entre um ente federativo e 

entidade integrante da Administração indireta de outro ente, caso esta entidade deixe de 

integrar a Administração direta do ente federativo que autorizou a gestão associada de 

serviços públicos por meio do consórcio público ou do convênio de cooperação, dar-se-á, 

                                                                                                                                                                                     

§ 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.” (g.n.) 
340 DI PIETRO, 2006, p. 473. 
341 HARGER, 2007, p. 180-181. 
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automaticamente, a extinção do contrato de programa342. Tal situação figuraria, por exemplo, 

no caso de privatização do ente integrante da Administração indireta do ente federativo 

consorciado, ou de sua extinção. Nessa circunstância seria impossível a subsistência do 

contrato de programa, posto que restaria desnaturada a relação jurídica inicial, entre dois entes 

integrantes da Administração Pública. As partes contratantes deixariam de estar situadas num 

patamar de igualdade jurídica. Além disso, a contratação de um ente privado para a prestação 

do serviço demandaria a realização de licitação prévia. Em verdade, se estaria diante de uma 

concessão e não mais de um serviço público prestado em regime de gestão associada, sendo 

aplicáveis os dispositivos da Lei federal n. 8.987/95 em sua integralidade.      

De acordo com o parágrafo sétimo do mesmo artigo 13 da Lei federal n. 11.107/05, as 

obrigações constituídas entre dois entes federativos, ou entre ente federativo e o consórcio 

público, ou, ainda, entre um ente federativo e entidade integrante da Administração indireta 

de ente consorciado, cujo descumprimento não enseje ônus, inclusive de ordem financeira, a 

outro ente federativo ou ao consórcio público, não precisarão ser objeto de disciplina do 

contrato de programa. 

O dispositivo é passível de questionamento. Usualmente entende-se que de todo o 

inadimplemento de uma obrigação decorrerá um ônus. Se não houver ônus na hipótese de 

inadimplemento, depreende-se que inexiste obrigação343. Essa é, por exemplo, a exegese do 

artigo 389344 do Código Civil. De acordo com o referido parágrafo, se não cumprida uma 

obrigação, responderá o devedor por perdas e danos.       

A disposição legal parece evidenciar a possibilidade de a Administração pública 

realizar atos informais – na modalidade de acordos, por exemplo – no âmbito da atuação 

cooperativa, que não se identificam com modelos regulados pelo ordenamento jurídico. Essa 

espécie de atos não possui caráter vinculante formal ou obrigatoriedade jurídica, não obstante 

representar um compromisso moral entre os entes pactuantes. “O cumprimento desses ajustes 

                                                           

342 Conforme dispõe o parágrafo sexto do artigo 13 da Lei federal n. 11.107/05, in verbis: 
“§ 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.” 
343 Esse entendimento é compartilhado por Odete Medauar e Gustavo Justino de Oliveira. Segundo eles, “o 
preceito alberga uma impropriedade, pois, se o inadimplemento de uma ‘obrigação’ não decorre um ônus, é de se 
convir que de ‘obrigação’ não se tratava.” MEDAUAR, Odete; OLIVEIRA, 2006, p. 112. 
344 Dispõe o artigo 389 do Código Civil: 
“Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária 
segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.” 
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encontra fundamento no valor da palavra, nas declarações emitidas pelas partes interessadas, 

no sentido de se comprometerem acerca de ações ou omissões futuras”345. 

Contudo, a possibilidade de existirem atos celebrados entre entes federativos, ou entre 

estes e o consórcio público, no âmbito da gestão associada de serviços públicos, enseja a 

existência de um contrato de programa incapaz de representar a real relação jurídica existente 

entre os mesmos.  

Considerando que o contrato de programa pode ter vigência por um prazo longo, 

podendo, inclusive, subsistir ao desfazimento do consórcio público que ensejou sua 

celebração e vigorar durante a gestão de mais de um administrador, a existência de deveres 

não consignados expressamente no instrumento e acordados apenas de modo informal é 

periclitante. Portanto, as obrigações estipuladas pela via dos acordos informais devem ser 

apenas aquelas de menor relevância. 

Ressalte-se que, conforme já mencionado, o próprio artigo 13 da Lei federal n. 

11.107/05 estabelece cláusulas essenciais ao contrato de programa quando a gestão associada 

originar a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à 

continuidade dos serviços transferidos, sob pena de nulidade do instrumento. Assim, os 

encargos transferidos, a responsabilidade das partes, as penalidades aplicáveis na hipótese de 

inadimplemento, os bens eventualmente transferidos, dentre outros fatores essenciais ao 

sucesso da gestão associada, deverão, necessariamente, ser formalmente regulamentados. 

Os seis anos transcorridos desde a publicação da Lei federal n. 11.107/05, bem como 

os quatro anos passados desde a sua regulamentação pelo Decreto n. 6.017/07, não foram 

suficientes para que o uso do contrato de programa como espécie contratual adequada à 

prestação de serviços públicos sob regime de gestão associada se internalizasse no cotidiano 

das Administrações Públicas brasileiras.  

Persistem sendo utilizados instrumentos impróprios, que anteriormente à edição da Lei 

federal n. 11.107/05 ocupavam o vácuo normativo existente, mas que deveriam ter sido 

abandonados ou adaptados desde o seu advento. São exemplos disso os convênios 

administrativos que abarcam, inclusive, a prestação de serviços públicos. Entretanto, a 

natureza precária do instrumento, dada a possibilidade de denúncia a qualquer tempo por 

                                                           

345 MEDAUAR; OLIVEIRA, 2006, p. 113. 
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qualquer uma das partes convenentes346, o torna demasiado instável para a formalização de 

avenças em seara tão importante à população quanto são os serviços públicos. O tema dos 

instrumentos utilizados anteriormente ao contrato de programa com o escopo de prestação de 

serviços públicos em regime de gestão associada será objeto do próximo item do presente 

capítulo. 

Percebe-se também a dificuldade de muitos entes administrativos no manuseio dos 

conceitos novos trazidos pela Lei federal n. 11.107/05 – principalmente no atinente às 

concepções de “consórcio público”, “contrato de programa” e “contrato de rateio”, não sendo 

raras confusões entre as mesmas. 

Há situações em que o contrato de consórcio público, compreendido como o 

instrumento constitutivo da pessoa jurídica “consórcio público” e que definirá os objetivos 

comuns almejados e as obrigações recíprocas das partes contratantes, além de autorizar a 

gestão associada de serviços públicos, traz disposições típicas de um contrato de programa, ao 

tratar das obrigações do consórcio e das partes associadas em relação à prestação dos serviços 

propriamente dita. Em outros casos, o consórcio público efetua a delegação da prestação de 

um serviço público a terceiros sem que tenham sido delimitadas em contrato de programa as 

obrigações dos entes federativos e do consórcio. 

Ademais, persistem em vigor diversos convênios celebrados anteriormente à Lei 

federal n. 11.107/05. De fato, o artigo 19 da Lei federal n. 11.107/05 afirma que o diploma 

legal não incide sobre os “convênios de cooperação, contratos de programa para gestão 

associada de serviços públicos ou instrumentos congêneres, que tenham sido celebrados 

anteriormente a sua vigência”. Todavia, a adaptação ao novo diploma legal faz-se pertinente, 

posto que dota de maior solidez os compromissos firmados. Não obstante, mesmo após o 

advento da lei, continuaram a ser celebrados convênios administrativos, quando a forma 

adequada seria a do contrato de programa. 

Assim, é premente a disseminação da regulamentação advinda da Lei federal n. 

11.107/05 pelas Administrações Públicas brasileiras, com a expansão de sua utilização em 

lugar dos instrumentos de outrora. Não obstante, a existência de lei disciplinando a matéria 

deve servir como estímulo à prestação de serviços públicos em regime de gestão associada, 

                                                           

346 Segundo Pedro Durão (2009, p. 105), “cremos não haver dúvida de que o partícipe a qualquer momento possa 
afastar-se do avençado, pois se trata de uma conformidade em que nenhum ente está obrigado a permanecer. A 
propósito, nada deve impedir a saída do partícipe pela impossibilidade de vinculação contratual ou por não haver 
obrigação de permanecer integrando o ajuste”.  
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em especial por aqueles entes federativos que carecem dos meios necessários para a execução 

de determinadas prestações de maneira autônoma.  

 

 

3.3. Instrumentos anteriores ao contrato de programa para viabilizar a gestão associada de 
serviços públicos 

 

Anteriormente ao advento do contrato de programa como espécie de contrato 

administrativo apta a formalizar as obrigações constituídas entre entes federativos no âmbito 

da cooperação e da gestão associada de serviços públicos, os convênios eram o instrumento 

usualmente utilizado para atender a esse escopo. 

O convênio pode ser definido como “o ajuste entre órgão ou entidades do poder 

público ou entre estes e entidades privadas, visando à realização de projetos ou atividades de 

interesse comum, em regime de mútua cooperação”347. Marçal Justen Filho, por sua vez, 

caracteriza o instrumento como uma 

 
avença em que dois ou mais sujeitos, sendo ao menos um deles integrante da 
Administração Pública, comprometem-se a atuar de modo conjugado para a 
satisfação de necessidades de interesse coletivo, sem intento de cunho lucrativo. A 
característica do convênio reside na ausência de interesse especulativo de todas as 
partes, que atuam harmonicamente para o bem comum. O convênio não produz 
benefícios ou vantagens econômicas para nenhuma das partes, o que afasta a 
aplicação das regras genéricas sobre contratação administrativa.348 

 

Os convênios têm como tônica formalizar a atuação cooperada entre entes federativos, 

valendo-se como instrumento importante para a prestação de serviços públicos de modo 

associado, não obstante a possibilidade de serem celebrados entre um ente integrante da 

Administração pública e um ente privado para a consecução do interesse público. 

Por meio do instrumento, o desempenho de certas atividades pertinentes a uma 

determinada pessoa política pode ser conferido a outra pessoa, sem, contudo, a criação de 

novas entidades349, como se sucede nos consórcios públicos. 

                                                           

347 MEDAUAR, 2010, p. 237.  
348 JUSTEN FILHO, 2005, p. 286. 
349 JUSTEN FILHO, 2003, p. 122.  
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Entretanto, faz-se importante ressaltar que convênio entre entidades públicas e 

particulares não enseja a delegação de serviços públicos dos primeiros aos segundos, mas se 

trata de uma modalidade de fomento, sendo normalmente utilizado quando o Poder Público 

deseja incentivar a atuação da iniciativa privada de interesse público350. 

Diferentemente do que se sucede nos contratos administrativos clássicos, inexiste 

relação de subordinação entre os signatários, sendo estes usualmente denominados pela 

doutrina de “partícipes”, e não de “partes”, demonstrando, assim, a convergência de seus 

interesses no objeto da avença. Como bem assevera Justen Filho, “no convênio a posição 

jurídica dos signatários é uma só, idêntica para todos, podendo apenas haver diversificação na 

cooperação de cada um, segundo suas possibilidades, para a consecução do objetivo comum, 

desejado por todos”351.  

A legislação brasileira confere escasso tratamento ao instrumento jurídico dos 

convênios. A Constituição da República faz menção aos convênios de cooperação entre os 

entes federados em seu artigo 241, com redação determinada pela Emenda Constitucional n. 

19/98. O artigo 199, parágrafo primeiro, cita os convênios como forma de participação de 

entes privados no sistema único de saúde. O artigo 71, em seu inciso VI, por sua vez, 

estabelece a competência do Tribunal de Contas da União para fiscalizar a aplicação de 

recursos repassados pela União mediante convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos 

congêneres a Estados, ao Distrito Federal e a Municípios. Apesar do pouco tratamento 

conferido pelo texto constitucional aos convênios, Marçal Justen Filho ressalta que “o silêncio 

da atual Constituição acerca da figura não representa vedação a ela, pois a autonomia 

recíproca dos entes federais não impede a conjugação de esforços para multiplicar os recursos 

necessários à satisfação do interesse público”352. Ademais, é possível deduzir do artigo 23, 

parágrafo único, inserido pela Emenda Constitucional n. 53/2006, a possibilidade da 

celebração de convênios entre entes federativos353, como instrumento apto a viabilizar a 

cooperação.  

Anteriormente, o Decreto-lei n. 200/67, que contemplava a descentralização de 

funções públicas pela Administração Pública Federal, já ventilava a possibilidade de serem 

celebrados convênios pela União. O diploma legal trata expressamente do tema em seu artigo 

                                                           

350 Nesse sentido, DI PIETRO, 2006, p. 339.   
351 MEIRELLES, 2001, p. 377. 
352 JUSTEN FILHO, 2003, p. 122. 
353 Nesse sentido Odete MEDAUAR, 2010, p. 237. 



141 
 

 

10 – segundo o qual a execução das atividades da Administração Federal deverá ser 

amplamente descentralizada, artigo 160, referindo-se este às avenças com outros entes 

públicos no âmbito de atividades de fiscalização na seara do abastecimento nacional, e no 

artigo 156, parágrafo segundo, ao tratar dos convênios com entidades públicas e privadas para 

assistência médica.   

Ressalte-se que a concepção de convênios advinda do Decreto-lei n. 200/67 tem como 

cerne a descentralização da Administração Pública federal para a estadual e municipal, não 

estando, portanto, relacionada unicamente à prestação de serviços públicos em regime de 

gestão associada, propriamente dita. Dispõe o artigo 10 do referido diploma legal: 

 

 Art. 10. A execução das atividades da Administração Federal deverá ser 
amplamente descentralizada. 
§ 1º A descentralização será posta em prática em três planos principais: 
a) dentro dos quadros da Administração Federal, distinguindo-se claramente o nível 
de direção do de execução; 
b) da Administração Federal para a das unidades federadas, quando estejam 
devidamente aparelhadas e mediante convênio; 
c) da Administração Federal para a órbita privada, mediante contratos ou 
concessões. 
§ 2° Em cada órgão da Administração Federal, os serviços que compõem a estrutura 
central de direção devem permanecer liberados das rotinas de execução e das tarefas 
de mera formalização de atos administrativos, para que possam concentrar-se nas 
atividades de planejamento, supervisão, coordenação e controle. 
§ 3º A Administração casuística, assim entendida a decisão de casos individuais, 
compete, em princípio, ao nível de execução, especialmente aos serviços de natureza 
local, que estão em contato com os fatos e com o público. 
§ 4º Compete à estrutura central de direção o estabelecimento das normas, critérios, 
programas e princípios, que os serviços responsáveis pela execução são obrigados a 
respeitar na solução dos casos individuais e no desempenho de suas atribuições. 
§ 5º Ressalvados os casos de manifesta impraticabilidade ou inconveniência, a 
execução de programas federais de caráter nitidamente local deverá ser delegada, no 
todo ou em parte, mediante convênio, aos órgãos estaduais ou municipais 
incumbidos de serviços correspondentes. 
§ 6º Os órgãos federais responsáveis pelos programas conservarão a autoridade 
normativa e exercerão controle e fiscalização indispensáveis sobre a execução local, 
condicionando-se a liberação dos recursos ao fiel cumprimento dos programas e 
convênios. 
§ 7º Para melhor desincumbir-se das tarefas de planejamento, coordenação, 
supervisão e controle e com o objetivo de impedir o crescimento desmesurado da 
máquina administrativa, a Administração procurará desobrigar-se da realização 
material de tarefas executivas, recorrendo, sempre que possível, à execução indireta, 
mediante contrato, desde que exista, na área, iniciativa privada suficientemente 
desenvolvida e capacitada a desempenhar os encargos de execução. 
§ 8º A aplicação desse critério está condicionada, em qualquer caso, aos ditames do 
interesse público e às conveniências da segurança nacional. 

 

É a alínea “b” do parágrafo primeiro do artigo 10º que trata da descentralização da 

Administração Pública federal às unidades federadas, o que dar-se-á mediante convênio, bem 
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como o parágrafo quinto, que enfatiza o dever de delegação nos casos de programas de caráter 

nitidamente local. 

Note-se que as competências de direção, estabelecimento de normas e planejamento 

deverão permanecer com a estrutura central, sendo delegadas as atividades de ordem 

executiva a outros entes federativos, mais aptos à sua execução direta, mediante transferência 

de recursos financeiros.  

Segundo Ângela Penalva Santos, 

 

o argumento mais frequentemente utilizado a favor dessa descentralização baseia-se 
na premissa da melhoria do gerenciamento do  setor público, já que o governo local 
tem maior capacidade de alocar eficazmente os bens públicos cujos benefícios sejam 
espacialmente localizados. Outro  argumento importante é que o fornecimento 
desses  bens pelos governos locais proporciona maior flexibilidade, melhor 
adaptação dos investimentos públicos às preferências da população. Ademais, o fato 
de o  governo municipal atuar sobre um universo maior de  cidadãos favorece a 
maior participação da população  na formulação de políticas públicas, o que 
democratiza  as estruturas de poder e ‘territorializa’ a demanda por  cidadania, de 
‘baixo para cima’, conferindo legitimidade ao poder público.354 

 

As atividades que costumam ser objeto de descentralização mediante convênios 

costumam ser aquelas de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios. Nesse sentido, tem se o entendimento de Natasha Schmitt Caccia Salinas, ao 

asseverar que,  

 

via de regra, os convênios celebrados entre entes da própria Administração, têm por 
objeto a realização de atividades de competência comum ou concorrente entre 
União, Estados e municípios ou se destinam à gestão associada de serviços públicos, 
bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens 
essenciais à continuidade dos serviços. Trata-se de descentralizar atividades e 
serviços para outros entes públicos que já detêm capacidade instalada para sua 
execução.355 (g.n.) 

  

É importante salientar, todavia, que o artigo 10º do Decreto-lei n. 200/67, transcrito 

supra, não tem como objeto somente a descentralização mediante convênios. Seu escopo é 

                                                           

354 SANTOS, Ângela Moulin S. Penalva.  Município, descentralização e território. Rio de Janeiro: Forense, 
2008. p. 9. 
355 SALINAS, Natasha Schmitt Caccia. Avaliação legislativa no Brasil: um estudo de caso sobre as normas de 
controle das transferências voluntárias de recursos públicos para entidades do terceiro setor. Dissertação 
(Mestrado em Direito) – Universidade de São Paulo, Faculdade de Direito, 2008. p. 85-86. 
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mais largo, abrangendo a descentralização em sentido amplo – inclusive aquela da 

Administração Pública Federal a entes privados, que posteriormente deu ensejo à Lei federal 

n. 8.031/90356, que institui o Plano Nacional de Desestatização, mais tarde revogada pela Lei 

federal n. 9.471/97357. 

Do exposto, faz-se necessário ressaltar que a concepção de convênio original advinda 

do Decreto lei n. 200/67 é construída em torno da figura da descentralização de uma esfera 

administrativa a outra, e não da cooperação entre esferas administrativas – menos ainda de 

esferas administrativas de mesma espécie. Nessa égide, tem-se que a utilização do convênio 

como instrumento cooperativo – e, especialmente, no âmbito da gestão associada de serviços 

públicos, compreendida como a sua prestação pela atuação conjunta de diversos entes 

federativos – veio ocupar um vácuo normativo, porém, sem ser a modalidade perfeitamente 

adequada à instrumentalização da cooperação entre entes federados. 

A Lei federal n. 8.666/93, de licitações e contratos administrativos também faz 

menção aos convênios, cuidando de sua disciplina em seu artigo 116358, ao afirmar que o 

                                                           

356 A Lei federal n. 8.031/90 criou o Plano Nacional de Desestatização, que institui a “privatização”, 
compreendida em sentido amplo como o conjunto de medidas pelas quais ocorreu a redução do espaço do Estado 
na sociedade, compreendendo a desmonopolização de atividades econômicas; a concessão e permissão de 
serviços públicos à empresa privada e não mais à empresa estatal; a terceirização; a desestatização ou 
desnacionalização, com a venda de ações de empresas estatais para o setor privado; a introdução do 
gerenciamento dentro da Administração Pública; a desregulação, com a diminuição da intervenção do Estado no 
domínio  econômico (conforme Maria DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella.  Parcerias na Administração Pública. 
8. ed. rev. e amp. São Paulo: Atlas, 2011, p. 5-6.). Em sentido estrito, nos termos do artigo 2º, §1º, “considera-se 
privatização a alienação, pela União, de direitos que lhe assegurem, diretamente ou através de outras controladas, 
preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores da sociedade”. 
Retrata, portanto, um mecanismo jurídico e político através do qual  algumas atividades  executadas como 
decorrência de descentralização por delegação legal (em que atividades de titularidade estatal são delegadas a 
entes paraestatais) passam a sê-lo, em  virtude de descentralização, por delegação negocial, mediante concessões 
e permissões de serviço público.   
357 A Lei federal n. 9.491/97, que revogou a Lei federal n. 8.031/90, define desestatização como a alienação, pela 
União, de direitos que lhe assegurem, diretamente ou através de outras controladas, preponderância nas 
deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores da sociedade; a transferência, para a 
iniciativa privada, da execução de serviços públicos explorados pela União, diretamente ou através de entidades 
controladas, bem como daqueles de sua responsabilidade; a transferência ou outorga de direitos sobre bens 
móveis e imóveis da União. 
358 Assim dispõe o artigo 116 da Lei federal n. 8.666/93: “Art. 116.  Aplicam-se as disposições desta Lei, no que 
couber, aos convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres celebrados por órgãos e entidades da 
Administração.  § 1o  A celebração de convênio, acordo ou ajuste pelos órgãos ou entidades da Administração 
Pública depende de prévia aprovação de competente plano de trabalho proposto pela organização interessada, o 
qual deverá conter, no mínimo, as seguintes informações:  
I - identificação do objeto a ser executado;  
II - metas a serem atingidas;  
III - etapas ou fases de execução;  
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diploma legal é aplicável ao instrumento “no que couber”, evidenciando a não incidência da 

lei em sua integralidade. O dispositivo traz, em sua maioria, normas de direito financeiro, 

buscando disciplinar a transferência de recursos da União, no âmbito dos convênios de que 

esta vier a participar, para outros entes federativos.  

Alguns instrumentos legislativos esparsos também tratam da matéria, como instruções 

normativas da Secretaria do Tesouro Nacional, cuidando dos convênios para  transferências 

de recursos de que é parte a União. Nesse sentido, tem-se, por exemplo, a IN 01/97, que 

define convênio em seu artigo 1º, §1º, inc. I como o  

 

instrumento qualquer que discipline a transferência de recursos públicos e tenha 
como partícipe órgão da administração pública federal direta, autárquica ou 
fundacional, empresa pública ou sociedade de economia mista que estejam gerindo 
recursos dos orçamentos da União, visando à execução de programas de trabalho, 
projeto/atividade ou evento de interesse recíproco, em regime de mútua cooperação. 

 

                                                                                                                                                                                     

IV - plano de aplicação dos recursos financeiros;  
V - cronograma de desembolso;  
VI - previsão de início e fim da execução do objeto, bem assim da conclusão das etapas ou fases programadas; 
VII - se o ajuste compreender obra ou serviço de engenharia, comprovação de que os recursos próprios para 
complementar a execução do objeto estão devidamente assegurados, salvo se o custo total do empreendimento 
recair sobre a entidade ou órgão descentralizador.  
§ 2o  Assinado o convênio, a entidade ou órgão repassador dará ciência do mesmo à Assembléia Legislativa ou à 
Câmara Municipal respectiva. 
§ 3o  As parcelas do convênio serão liberadas em estrita conformidade com o plano de aplicação aprovado, 
exceto nos casos a seguir, em que as mesmas ficarão retidas até o saneamento das impropriedades ocorrentes:  
I - quando não tiver havido comprovação da boa e regular aplicação da parcela anteriormente recebida, na forma 
da legislação aplicável, inclusive mediante procedimentos de fiscalização local, realizados periodicamente pela 
entidade ou órgão descentralizador dos recursos ou pelo órgão competente do sistema de controle interno da 
Administração Pública;  
II - quando verificado desvio de finalidade na aplicação dos recursos, atrasos não justificados no cumprimento 
das etapas ou fases programadas, práticas atentatórias aos princípios fundamentais de Administração Pública nas 
contratações e demais atos praticados na execução do convênio, ou o inadimplemento do executor com relação a 
outras cláusulas conveniais básicas;  
III - quando o executor deixar de adotar as medidas saneadoras apontadas pelo partícipe repassador dos recursos 
ou por integrantes do respectivo sistema de controle interno.  
§ 4o  Os saldos de convênio, enquanto não utilizados, serão obrigatoriamente aplicados em cadernetas de 
poupança de instituição financeira oficial se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês, ou em fundo 
de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública, 
quando a utilização dos mesmos verificar-se em prazos menores que um mês.  
§ 5o  As receitas financeiras auferidas na forma do parágrafo anterior serão obrigatoriamente computadas a 
crédito do convênio e aplicadas, exclusivamente, no objeto de sua finalidade, devendo constar de demonstrativo 
específico que integrará as prestações de contas do ajuste. 
§ 6o  Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do convênio, acordo ou ajuste, os saldos financeiros 
remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão 
devolvidos à entidade ou órgão repassador dos recursos, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias do evento, 
sob pena da imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade 
competente do órgão ou entidade titular dos recursos.” 
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Somente recentemente é que a matéria recebeu maior atenção, a partir da publicação 

da Lei federal n. 11.107/05 e do Decreto federal n. 6.170, de 25 de julho de 2007, que 

estabelece normas referentes aos convênios de que participam a União ou entes integrantes da 

Administração Pública federal.  

A doutrina publicística brasileira costuma distinguir os convênios dos contratos 

administrativos, apoiados no argumento principal de que, enquanto nos contratos há um 

encontro de interesses opostos, no convênio os interesses dos signatários são convergentes e 

conjugados. Nesse sentido, tem-se o entendimento de Hely Lopes Meirelles359 e de Maria 

Sylvia Zanella Di Pietro360, que afirmam que o convênio não constitui modalidade de 

contrato, embora ambos instrumentos serem acordos de vontade.  

A questão referente à natureza jurídica dos convênios – se contratual ou não – é, 

todavia, objeto de controvérsia doutrinária. Para Marçal Justen Filho, “a categoria jurídica do 

contrato administrativo abrange inclusive a figura do convênio, que se sujeita a regime 

jurídico próprio”361. Similar é o entendimento de Odete Medauar. Para ela, 

 
a dificuldade de fixar diferenças entre contrato, de um lado, e convênio e 
consórcio, de outro parece levar à mesma categoria, a contratual. A 
característica dos convênios e consórcios está na sua especificidade, por envolverem 
duas ou mais entidades estatais ou pelo tipo de resultado que pretendem atingir com 
o acordo firmado.362 (g.n.) 

 

Ademais, a jurista ressalta a natureza colaborativa de que também são dotados os 

contratos, não sendo essa característica tão somente típica dos convênios, ao afirmar: 

 

quanto  ao  aspecto  da  colaboração  como  elemento  típico  do  convênio, deve-se 
lembrar que Laubadère  (na clássica Traité Théorique  et Pratique  des  Contrats  
Administratifs,  vol.  I,  1956, p. 23)  menciona  como  característica  do  contrato  
administrativo  justamente  a  colaboração:  o  contrato administrativo  aparece,  
assim,  como  um  sistema  de  colaboração  entre  a administração e seu 
contratado.363  

  

Outra questão controvertida relevante em matéria de convênios refere-se ao poder de 

vinculação das partes ao instrumento e à sua precariedade. Tradicionalmente, a doutrina 
                                                           

359 MEIRELLES, 2001, p. 377. 
360 DI PIETRO, 2006, p. 337.   
361 JUSTEN FILHO, 2005, p. 286. 
362 MEDAUAR, 2010, p. 238-239. 
363 MEDAUAR, Odete. Convênios e Consórcios Administrativos.Revista Jurídica da Procuradoria Geral do 
Município de São Paulo, vol. 2. São Paulo: CEJUR, pp. 69-89, p. 77. 
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reconhece que o compromisso convenial pode ser extinto a qualquer tempo por alguma das 

partes signatárias. Conforme assevera Pedro Durão, 

 
fica evidente a correspondência do instituto convenial como modelo pátrio de 
cooperação ou colaboração para atingimento de interesse comum. Por isso, cremos 
não haver dúvida de que o partícipe a qualquer momento possa afastar-se do 
avençado, pois se trata de uma conformidade em que nenhum está obrigado a 
permanecer. A propósito, nada deve impedir a saída do partícipe pela 
impossibilidade de vinculação contratual ou por não haver obrigação de permanecer 
integrando o ajuste.364 

 

Contudo, a precariedade do instrumento o cerca de instabilidade, o que é bastante 

temerário, especialmente quando este serve à prestação de serviços públicos, de fundamental 

importância aos administrados. Nesse sentido, Hely Lopes Meirelles, ao enfatizar que o 

instrumento seria tão somente uma cooperação associativa, livre de vínculos contratuais, 

afirma: 

 
os convênios, entre nós, não adquirem personalidade jurídica, permanecendo como 
simples aquiescência dos partícipes para a prossecução de objetivos comuns, o que 
nos leva a considerá-los, tão somente, uma cooperação associativa, livre de 
vínculos contratuais.  Essa instabilidade institucional, aliada à precariedade de 
sua administração, vem criando dificuldades insuperáveis para sua 
operatividade, principalmente no campo empresarial, que exige pessoas e órgãos 
responsáveis para as contratações de grande vulto.365 (g.n.) 

 

Parte da doutrina se posiciona, ainda, contrariamente ao caráter não vinculante dos 

convênios. O entendimento se mostra bastante coerente, especialmente se considerarmos que 

a espécie, em diversas situações, serve à conformação jurídica da prestação de serviços 

públicos ou de atividades de interesse público de fundamental importância aos administrados.  

Marçal Justen Filho é contrário à compreensão de que os convênios não possuem força 

vinculante entre as partes signatárias. Segundo ele 

 
a impossibilidade de exercício das chamadas ‘prerrogativas extraordinárias da 
Administração Pública’ em relação a entes federados não elimina a natureza 
vinculativa do ajuste. 

                                                           

364 DURÃO, 2009, p. 105. 
365 MEIRELLES, 2001, p. 378. 



147 
 

 

Dito de outro modo, se um Estado-membro assume uma obrigação perante outro 
Estado-membro, surge uma relação jurídica. Não se trata de uma questão política, na 

acepção de inexistência de deveres jurídicos de natureza compulsória366. 

 

Ante a aparente instabilidade que paira sobre o instrumento convenial, o contrato de 

programa se mostra como uma ferramenta interessante para consolidar os compromissos 

assumidos entre entes federativos ou entre estes e um consórcio público. Isso se faz nítido se 

considerarmos, conforme já mencionado no item anterior, que o contrato de programa 

permanece vigente mesmo quando extinto o consórcio público ou o contrato de cooperação 

que autorizou a gestão associada de serviços públicos, conforme dispõe a Lei federal n. 

11.107/05, em seu artigo 13, parágrafo quarto, conferindo solidez às obrigações assumidas 

pelas partes.   

Outra forma de atuação coordenada entre entes federativos para a consecução de um 

fim comum, em que há a transferência de competências próprias de um ente a outro e que se 

aproxima do modelo atual do contrato de programa se dá por meio da “concessão-convênio”. 

Segundo Marçal Justen Filho o instituto  

 

“identifica-se como instrumento de conjugação de diversas entidades públicas, que 
têm interesses concorrentes ou complementares no desempenho de atribuições 
administrativas e políticas. Para buscar a realização desse interesse comum, atribui-
se o desempenho do serviço a um sujeito específico, integrante da Administração 
Pública.”367.   

 

A denominação “concessão-convênio” demonstra a posição intermediária que essa 

modalidade ocupa entre os dois institutos jurídicos – da concessão e do convênio, à medida 

que figura uma atividade de mútua colaboração entre entes administrativos para a realização 

de objetivos de interesse comum, paralelamente à delegação de competências de um ente a 

outro. Como explica Justen Filho, 

 

não se configura uma concessão em sentido próprio. Existe convênio entre entes 
políticos diversos, norteado a propiciar conjugação de esforços e utilização 
harmônica das competências de que cada qual é titular. A atividade desempenhada 

                                                           

366 JUSTEN FILHO, Marçal.  Parecer elaborado pelo professor doutor Marçal Justen Filho, versando sobre a 
minuta de anteprojeto da lei da política nacional de saneamento básico.  
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/revista/Rev_72/Pareceres/saneamento_complementar_MarcalJustenFilh
o_1.pdf. Acesso em 20 mar. 2011. 
367 JUSTEN FILHO, 2003, p. 125. 
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pela concessionária não se rege pelos princípios próprios da concessão, mas retrata 
atuação associativa entre os vários entes políticos. Não existe contraposição de 
interesses entre a concessionária e cada uma das pessoas políticas. Há uma paridade 
de interesses homogêneos, característica dos contratos associativos.368 

 

Característica da concessão, a assunção dos riscos integralmente pelo concessionário 

aqui não se sucede. O titular da competência para a prestação dos serviços em questão arcará 

com eventuais prejuízos advindos do fracasso do empreendimento, na proporção de sua 

participação. “A associação de esforços e recursos dilui os riscos de insucesso, mas não os 

retira da órbita das entidades políticas titulares das competências para a prestação dos 

serviços”369.   

Ademais, o instituto da concessão delineado pela Lei federal n. 8.987/95 contrapõe-se 

ao princípio federativo, sendo, portanto, inaplicável às avenças entre dois entes 

administrativos. Isso porque um dos caracteres da concessão é a possibilidade de intervenção 

do poder concedente na órbita do concessionário, com o escopo de assegurar a adequação na 

prestação do serviço. Tal atitude, no âmbito de dois entes federativos, violaria o princípio da 

Federação insculpido na Constituição da República. Por exemplo, “não se poderia admitir que 

um Município, concedente de serviço público a uma empresa pública federal, promovesse 

intervenção na entidade. O exercício desse poder seria inerente ao contrato de concessão, mas 

representaria forma indireta de intervenção do Município na União, incompatível com a 

Constituição”370. 

A “concessão-convênio” trata-se, portanto, de instrumento sui generis, não 

reconhecido pela legislação brasileira. Seu formato, todavia, em muito se assemelha ao do 

contrato de programa instituído pela Lei federal n. 11.107/05. 

Da breve apreciação dos instrumentos anteriores ao advento do contrato de programa 

para viabilizar a prestação de serviços públicos em regime de gestão associada, é possível 

perceber a inadequação dos mesmos a tal propósito – seja em virtude de sua instabilidade, 

permeando as relações jurídicas de insegurança, seja em virtude da ausência de bases 

normativas específicas. Nesses termos, o contrato de programa se mostra como ferramenta 

                                                           

368 JUSTEN FILHO, Ibid., p. 124. 
369 JUSTEN FILHO, Op. cit. 
370 JUSTEN FILHO, Marçal.  Parecer elaborado pelo professor doutor Marçal Justen Filho, versando sobre a 
minuta de anteprojeto da lei da política nacional de saneamento básico. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/revista/Rev_72/Pareceres/saneamento_complementar_MarcalJustenFil
ho_1.pdf>. Acesso em 20 mar. 2011. 
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útil ao administrador público para efetivar a gestão associada de serviços públicos sobre bases 

sólidas e seguras.  



150 
 

 

4 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS SOB REGIME DE 
GESTÃO ASSOCIADA POR MEIO DO CONTRATO DE PROGRAMA: 
EXPERIÊNCIAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA BRASILEIRA NA  
SEARA DO SANEAMENTO BÁSICO  

 

O presente capítulo tem como objetivo demonstrar como vêm sendo utilizados os 

contratos de programas pela Administração Pública como espécie contratual 

instrumenalizadora da gestão associada de serviços públicos desde o advento da Lei federal n. 

11.107/05.  

Não obstante serem diversas as searas em que o contrato de programa pode ser 

aproveitado, o saneamento básico é uma das que mais alberga experiências interessantes. A 

própria natureza dos serviços e o histórico da forma de sua execução pelos municípios 

brasileiros torna-o receptivo à essa modalidade contratual. 

Nesse diapasão, optou-se por, no presente capítulo, examinar três experiências de 

gestão associada de serviços públicos que integram a concepção de saneamento básico.  

Para tal, antes de adentrarmos cada uma dessas experiências, far-se-á um breve exame 

da Lei federal n. 11.445/07, diploma legal que disciplina os serviços públicos de saneamento 

básico.  

Em seguida serão examinados os contratos de programa celebrados entre a SABESP e 

os municípios do Estado de São Paulo e entre a COMPESA e o Município do Recife, além do 

protocolo de intenções celebrado entre os municípios da região metropolitana de Curitiba.     

 

4.1 A Lei Federal n.º 11.445/07, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico 

 

Em 05 de janeiro de 2007 foi publicada da Lei federal n. 11.445, estabelecendo 

diretrizes nacionais para o saneamento básico e a política federal de saneamento básico, e 

vindo a ocupar um  vácuo legislativo que há muito demandava regulamentação371. Conforme 

                                                           

371 É válido aqui fazer um breve relato da política de saneamento básico vigente no Brasil anteriormente ao 
advento da Lei federal n. 11.445/07. Em 1969 foi criado, por meio do Decreto n. 949/69 o Plano Nacional de 
Saneamento – PLANASA, programa cujo escopo era a expansão dos serviços de saneamento básico por meio de 
grandes companhias estatais ligadas a cada Estado da federação – as Companhias Estaduais de Saneamento 
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dispõe o artigo 21 da Constituição da República, em seu inciso XX, compete à União 

“instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e 

transportes urbanos”. Todavia, a matéria está inserida nos serviços de competência comum de 

todos os entes federativos, segundo inteligência do artigo 23, inciso IX da Constituição da 

República, no que se refere à melhoria das condições de saneamento básico372. 

Posteriormente, em 21 de junho de 2010, foi publicado o Decreto federal n. 7.217, 

regulamentando o texto legal. 

A Lei tem um espectro bastante amplo, buscando tratar dos vários contornos dos 

serviços públicos de saneamento básico. Abrange tópicos como a estrutura principiológica 

dos serviços, a operacionalização do exercício de sua titularidade, a possibilidade e a forma de 

a prestação ser realizada de modo regionalizado, o planejamento e a regulação dos serviços, 

aspectos de ordem econômica, social e técnica, o controle social e a política federal de 

saneamento básico.   

A Lei federal n. 11.445/07 obteve êxito em uniformizar o conceito de saneamento 

ambiental, ao trazer em seu texto uma definição para uma expressão até então equívoca: não 

se sabia com exatidão quais os serviços estariam inseridos na concepção de saneamento 

                                                                                                                                                                                     

Básico. Nesse modelo, os municípios delegavam aos estados a prestação dos serviços de abastecimento de água 
e esgotamento sanitário, enquanto os estados, por sua vez, remetiam à União, por meio do Banco Nacional de 
Habitação – BNH, as atribuições relativas à formulação das política de saneamento. É nesse contexto que se 
estruturaram as delegações do serviço público de saneamento básico dos municípios aos Estados, em geral com 
prazos de 30 (trinta) e 35 (trinta e cinco) anos – portanto, atingindo seu termo ao longo dos anos 2000 e da 
presente década. O PLANASA permitiu a implementação de significativa infra-estrutura para os serviços de 
distribuição de água e esgotamento sanitário, com a construção de estações de tratamento de água e esgoto e 
largo aumento da cobertura desses serviços, com elevado dispêndio de recursos. Entre os anos de 1980 e 1985, o 
modelo do PLANASA atingiu seu esgotamento ante a crise econômica sofridas pelo Brasil, associada a práticas 
gerenciais inadequadas e ineficazes. Em 1986, o BNH foi extinto, passando para a Caixa Econômica Federal os 
programas de financiamento de políticas urbanas. Pouco tempo depois foi extinto o Ministério do 
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, ao qual se vinculava a Secretaria Nacional de Saneamento. O setor 
ficou carente de diretrizes nacionais sólidas e bases institucionais.  Em 1990, houve a extinção do Departamento 
Nacional de Obras,  tendo sido posteriormente criado o Programa de Modernização dos Serviços de Saneamento 
– PMSS, que logrou pouco êxito. Com o Programa Nacional de Desestatização – PND na década de 1990, 
aventou-se a possibilidade de concessão de tais serviços, contudo o serviço público de saneamento básico carecia 
das bases legais necessárias. Atualmente, como afirma Alice Maria Gonzalez Borges, “recorrem os municípios 
às empresas estaduais concessionárias dos serviços de abastecimento de água é prática largamente generalizada 
em todo o País, que não pode ser ignorada, e que, certamente, não se deveu, tão somente, à imposição, já 
superada, dos objetivos do PLANASA, mas sim, em grande parte, por ser a solução mais viável para certas 
municipalidades”. (BORGES, Alice Maria Gonzalez. Temas de direito administrativo atual: estudos e pareceres. 
Belo Horizonte, Fórum, 2004, p. 241.)   
372 “Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: 
IX – promover programas de construção de moradias e melhoria das condições habitacionais e de saneamento 
básico.” 
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básico, utilizando-se muito, também, o termo “saneamento ambiental”373 para tratar da mesma 

temática. Anteriormente ao advento do diploma legal, Floriano de Azevedo Marques Neto374 

afirmava que o saneamento básico poderia ser considerado uma espécie de saneamento 

ambiental, sendo que este último abrangeria ainda a limpeza urbana e o manejo de águas 

pluviais em áreas urbanas. Marçal Justen Filho, por sua vez entendia que 

 

não é possível aludir propriamente a ‘serviços públicos de saneamento básico’ como 
um conceito jurídico unitário – eis que existem serviços públicos específicos que 
desempenham função relevante para a promoção de um saneamento básico 
adequado. Assim, pode aludir-se à captação, transporte, tratamento e distribuição de 
água, coleta, interceptação, transporte, tratamento e destinação final, inclusive 
eventual reuso de dejetos líquidos, à coleta, transporte e processamento de dejetos 
sólidos e assim por diante. Até se poderia incluir, nesse conjunto, também os 
serviços relacionados ao manejo de águas pluviais.375 

  

É o artigo 3º da Lei que conceitua saneamento básico, fazendo-o em seu inciso I, in 

verbis: 

 

Art. 3o  Para os efeitos desta Lei, considera-se: 
I - saneamento básico: conjunto de serviços, infra-estruturas e instalações 
operacionais de: 
a) abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, infra-estruturas e 
instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação 
até as ligações prediais e respectivos instrumentos de medição; 
b) esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infra-estruturas e instalações 
operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos 
esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio 
ambiente; 
c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades, infra-
estruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e 
destino final do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e limpeza de 
logradouros e vias públicas; 

                                                           

373 Ressalte-se que o Projeto de Lei inicial tratando do tema – Projeto de Lei n. 1.144/03 – trabalhava a matéria 
de modo mais amplo, trazendo o conceito de saneamento ambiental, definido em seu artigo 2º, inciso I, como o 
“conjunto de ações sócio-econômicas que têm por objetivo alcançar níveis crescentes de salubridade ambiental, 
por meio do abastecimento de água potável, coleta e disposição sanitária de resíduos líquidos, sólidos e gasosos, 
promoção de disciplina sanitária do uso e ocupação do solo, drenagem urbana, e controle de vetores e 
reservatórios de doenças transmissíveis, com a finalidade de proteger e melhorar as condições de vida, tanto nos 
centros urbanos, quanto nas comunidades rurais mais carentes”. Esse projeto foi arquivado, ante a aprovação do 
Projeto de Lei n. 7.361/06, que deu origem à Lei federal n. 11.445/07.  
374 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. As parcerias público-privadas no saneamento ambiental. Revista 
Eletrônica de Direito Administrativo Econômico, Salvador, n. 2, mai/jun/jul. 2005a., p. 24. Disponível em: 
<http://www.direitodoestado.com.br>. Acesso em: 14 jun. 2010. 
375 JUSTEN FILHO, Marçal. Parecer jurídico a respeito do Projeto de Lei n. 5.296/2005 que estabelece as 
diretrizes para os serviços públicos de saneamento básico e Política Nacional de Saneamento Básico (PNS). 
2005a., p. 206. Disponível em: 
<http://www.cidades.gov.br/media/PlanoTrabalho/Marcal.pdf>. Acesso em: 14 jun. 2010. 
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d) drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: conjunto de atividades, infra-
estruturas e instalações operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de 
transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, 
tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas; 

 

Note-se que a concepção de saneamento básico abrange um plexo significativo de 

serviços públicos de naturezas diversas. Contudo, conforme dispõe de modo expresso o artigo 

4º, os recursos hídricos não integram os serviços públicos de saneamento básico.  

A Lei também é clara quantos às atividades de saneamento que não constituem 

serviços públicos, tratando do tema em seu artigo 5º. Tratam-se daquelas ações executadas 

por meio de soluções individuais em que o usuário não depende de terceiros para operar os 

serviços e das ações e serviços de saneamento básico de responsabilidade provada, bem como 

o manejo de resíduos de responsabilidade do gerador. 

O artigo 2º da Lei federal n. 11.445/07 elenca os princípios que deverão reger a 

prestação dos serviços públicos de saneamento básico. O dispositivo demonstra a 

preocupação do legislador com a universalização dos serviços à toda a população, elencando-

a como princípio em seu inciso I. O inciso seguinte trata da integralidade dos serviços, 

“compreendida como o conjunto de todas as atividades e componentes de cada um dos 

diversos serviços de saneamento básico, propiciando à população o acesso na conformidade 

de suas necessidades e maximizando a eficácia das ações e resultados”. Outro princípio é 

aquele que impõe a adequação das atividades de abastecimento de água, de esgotamento 

sanitário, de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos à proteção do meio ambiente e à 

saúde pública (inciso III). Paralelamente, tem-se a disponibilidade, em todas as áreas urbanas, 

de serviços de drenagem e de manejos das águas pluviais adequados à saúde pública, à 

segurança da vida e do patrimônio público e privado (inciso IV), além da adequação das 

técnicas, métodos e processos que considerem as peculiaridades locais e regionais (inciso V). 

O inciso VI do mesmo artigo 2º reflete um compromisso com o desenvolvimento das 

comunidades menos favorecidas e com o meio ambiente, ao afirmar como princípio a 

“articulação com as políticas de  desenvolvimento urbano e regional, de habitação, de 

combate à pobreza e de sua erradicação, de proteção ambiental, de promoção da saúde e 

outras de relevante interesse social voltadas para a melhoria da qualidade de vida, para as 

quais o saneamento básico seja fator determinante”. O inciso seguinte, por sua vez, ressalta a 

eficiência e a sustentabilidade econômica dos serviços .Tem-se, ainda, como princípios dos 

serviços públicos de saneamento básico a utilização de tecnologias apropriadas, considerando 



154 
 

 

a capacidade de pagamento dos usuários e a adoção de soluções graduais e progressivas 

(inciso VIII); a transparência das ações (inciso IX), o controle social (inciso X); a segurança, 

qualidade e regularidade dos serviços (inciso XI); e, por fim, a integração das infra-estruturas 

e serviços com a gestão eficiente dos recursos hídricos. Ressalte-se que vários desses 

princípios equivalem àqueles ou decorrem daqueles aplicados aos serviços públicos em geral, 

no bojo do que dispõe a Lei federal n. 8.987, em seu artigo 6º, parágrafo primeiro, ao tratar de 

concepções como a de serviço adequado ao pleno atendimento aos usuários, de eficiência, 

regularidade, generalidade, segurança e modicidade das tarifas. 

O capítulo II da Lei trata do exercício da titularidade dos serviços objeto de sua 

disciplina, trazendo regras acerca do tema em seus artigos 8º a 13º. Apesar de tratar do tema 

da titularidade, a lei se esquivou de explicitar o sujeito titular da prestação dos serviços de 

saneamento básico – Município ou Estado, deixando, portanto, de pacificar controvérsia que 

circunda a matéria já há algum tempo.  

Há, presentemente, duas ações diretas de inconstitucionalidade em trâmite no Supremo 

Tribunal Federal que, dentre outras questões, discutem a titularidade dos serviços de 

saneamento básico – vide ADI 1.842 – RJ e ADI 2.077 – BA, ambas ainda carentes de 

decisão e propostas anteriormente ao advento da Lei federal n. 11.445/07. Em seu voto na 

ADI n. 1.842, o Ministro Nelson Jobim aponta as dificuldades que permeiam uma decisão 

nesse sentido, ao afirmar: 

 

Estamos diante de um problema que transborda os limites da interpretação literal da 
Constituição. 
A questão exige do SUPREMO, mais do que tudo, sensibilidade política, econômica 
e social para uma solução que seja constitucionalmente aceitável e que não 
inviabilize por completo o setor e prejudique o cidadão - usuário do serviço. 
Muitas decisões políticas e administrativas estão no aguardo do julgamento dessa 

questão e da fixação da titularidade do serviço. 
(...) 
A decisão do Tribunal, em matéria de REGIÃO METROPOLITANA e de 
SANEAMENTO BÁSICO, necessariamente deverá abordar intrincados problemas 
de direito intertemporal. Isso decorre do fato de que os serviços já são prestados e a 
eventual alteração do quadro poderá resultar em suspensão desses serviços e 
prejuízo para parcela considerável da população. 
(...) 
O maior problema, partindo-se da premissa da titularidade municipal ou 
intermunicipal, é dar solução às relações que se estabeleceram, nos últimos anos 
entre os MUNICÍPIOS as COMPANHIAS ESTADUAIS. 
Isso porque, muitas vezes, somente por meio de uma prestação em escala (subsídios 
cruzados) e de forma universal é possível que o SANEAMENTO BÁSICO esteja 
presente em todos os MUNICÍPIOS, ricos e pobres. 
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Além disso, tem-se presente também o problema dos investimentos já realizados 
pelas COMPANHIAS ESTADUAIS na montagem de sistema de 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA e TRATAMENTO DE ESGOTO. 
Finalmente, é de se esclarecer ainda que alguns municípios, especialmente os 
deficitários ou que congregam comunidades carentes, têm interesse de conservar a 
prestação do serviço sob a responsabilidade das Companhias Estaduais.376 

 

Contudo, até o presente, os Ministros do STF parecem indicar que deverá prevalecer a 

compreensão quanto à titularidade municipal dos serviços públicos em questão. Ao proferir 

seu voto na ADI n. 2.077 – BA, o Ministro Eros Grau afirma que “a competência para a 

prestação dos chamados serviços comuns permanece sob a titularidade dos Municípios; a eles 

incumbe a delegação a entidade da Administração Indireta ou a outorga de concessão a 

empresa privada, quando a sua prestação for empreendida não diretamente por eles”377. Nessa 

égide, insta ressaltar que o instrumento adequado à delegação dos serviços pelo Município a 

entidade da Administração Pública indireta, em consonância ao texto da Lei federal n. 

11.107/05, é o contrato de programa. 

Na doutrina, o entendimento prevalente vem sendo o de que a competência para sua 

prestação é detida pelos Municípios, por se caracterizarem como serviços públicos de 

interesse local, na esteira do que dispõe a Constituição da República em seu artigo 30, inciso 

V. Nesse sentido, afirma Alice Maria Gonzalez BORGES: 

 

ante  o que dispõe a Constituição da República, situam-se os serviços de saneamento 
básico e abastecimento de água na órbita da competência própria dos Municípios, 
ainda que respeitadas as diretrizes federais previstas no art. 21, inc. XX, da 
Constituição da República: isto, não somente por serem de interesse 
predominantemente local (art. 30, inc. II), como por caber aos Municípios, nos 
termos do art. 30, inc. V, a competência para organização dos serviços que lhes são 
próprios, inclusive mediante concessão e permissão.378 

 

A lei faz menção à prestação indireta dos serviços característicos do saneamento 

ambiental (art. 8º), afirmando que os titulares poderão delegar a organização, a regulação, a 

fiscalização e a prestação nos termos do artigo 241 da Constituição da República (gestão 

associada de serviços públicos) e da Lei 11.107/05 (lei de consórcios públicos). Nessa 

                                                           

376 Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.842 - RJ. Ministro relator: Maurício Corrêa. Voto do Ministro 
Nelson Jobim. Data: 08/03/2006, p. 62-64.  
377 Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.077 - BA. Ministro relator: Ilmar Galvão. Voto do Ministro Eros 
Grau. Data: 08/03/2006, p. 8. 
378 BORGES, 2004, p. 234. 
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situação, o titular permanece como responsável pelos serviços, devendo ele formular a 

política pública de saneamento básico, o que inclui: (i) a elaboração do plano de saneamento 

básico; (ii) a determinação dos direitos e deveres dos usuários; (iii) a definição do ente 

responsável pela regulação dos serviços; (iv) a adoção de parâmetros para a garantia do 

atendimento essencial à saúde pública; (v) o estabelecimento de mecanismos de controle 

social e de sistema de informações sobre os serviços articulado com o Sistema Nacional de 

Informações em Saneamento e; (vi) a eventual intervenção e retomada dos serviços quando 

necessário379.   

Ressalte-se que a existência do plano de saneamento básico é uma das condições de 

validade dos contratos que tenham por objeto a prestação do serviço público de saneamento 

básico, paralelamente a um estudo de viabilidade técnica e econômico-financeira da prestação 

universal e integral dos serviços e à existência de normas de regulação que prevejam os meios 

para o cumprimento das diretrizes da Lei, nos termos do artigo 11º da Lei federal sob 

comento.  

A lei é expressa e inequívoca, conforme dispõe seu artigo 10º, ao caracterizar o 

contrato como o instrumento adequado para a prestação de serviços públicos de saneamento 

básico por entidade não integrante da administração do titular, estando vedados os convênios, 

termos de parceria ou outros instrumentos tidos como precários. Nesse diapasão, tem-se o 

contrato de programa como instrumento útil a tais fins, sendo enunciado pelo texto legal em 

seu artigo 11, parágrafo segundo. 

O artigo 11 da lei federal trata das condições de validade dos contratos que tenham por 

objeto a prestação de serviços públicos de saneamento básico, elencando as seguintes: 

- existência de plano de saneamento básico; 

- existência de estudo comprovando a viabilidade técnica e econômico financeira da 

prestação universal dos serviços, nos termos do plano de saneamento; 

- a existência de normas de regulação e a designação da entidade reguladora e de 

fiscalização; 

- a realização de audiência e de consultas públicas prévias sobre o edital de 

licitação, no caso de concessão, e sobre a minuta do contrato. 

                                                           

379 Nesse sentido dispõe o artigo 9º da Lei federal n. 11.445/07. 
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O plano de saneamento básico a que se refere o dispositivo será formulado pelo titular 

do serviço e deverá conter, nos termos do disposto no artigo 19, um diagnóstico da situação e 

do impacto do serviço nas condições de vida da população; os objetivos e metas a curto, 

médio e a longo prazo; os programas, projetos e ações necessárias à consecução dos objetivos; 

as ações a serem adotas em situações emergenciais e os mecanismos e procedimentos para 

avaliação da eficiência e eficácia das ações programadas. O plano deverá ser revisto a cada 

quatro anos, anteriormente à elaboração do Plano Plurianual. 

O parágrafo segundo do artigo 11, por sua vez, arrola matérias que deverão, 

obrigatoriamente, constar nos contratos de programa e de concessão, quando os serviços 

forem prestados sob regime de gestão associada ou delegados a terceiro privado, 

respectivamente. Segundo o dispositivo: 

 

“Art. 11. (...) 
§ 2o  Nos casos de serviços prestados mediante contratos de concessão ou de 
programa, as normas previstas no inciso III do caput deste artigo deverão prever: 
I - a autorização para a contratação dos serviços, indicando os respectivos prazos e a 
área a ser atendida; 
II - a inclusão, no contrato, das metas progressivas e graduais de expansão dos 
serviços, de qualidade, de eficiência e de uso racional da água, da energia e de 
outros recursos naturais, em conformidade com os serviços a serem prestados; 
III - as prioridades de ação, compatíveis com as metas estabelecidas; 
IV - as condições de sustentabilidade e equilíbrio econômico-financeiro da prestação 
dos serviços, em regime de eficiência, incluindo: 
a) o sistema de cobrança e a composição de taxas e tarifas; 
b) a sistemática de reajustes e de revisões de taxas e tarifas; 
c) a política de subsídios; 
V - mecanismos de controle social nas atividades de planejamento, regulação e 
fiscalização dos serviços; 
VI - as hipóteses de intervenção e de retomada dos serviços.” 

 
O artigo 12380 da Lei aventa a possibilidade de os serviços de saneamento básico 

serem realizados por mais de um prestador, executando eles atividades interdependentes. 

Nesse caso, a relação entre os prestadores deverá ser regulada mediante contrato e uma única 

entidade deverá exercer as funções de regulação e fiscalização. 

Quanto ao custeio dos planos de saneamento básico e da universalização dos serviços, 

a Lei dispõe, em seu artigo 13, acerca da possibilidade de os entes federativos instituírem 

fundos para essa finalidade: 

                                                           

380 “Art. 12.  Nos serviços públicos de saneamento básico em que mais de um prestador execute atividade 
interdependente com outra, a relação entre elas deverá ser regulada por contrato e haverá entidade única 
encarregada das funções de regulação e de fiscalização.” 
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Art. 13.  Os entes da Federação, isoladamente ou reunidos em consórcios públicos, 
poderão instituir fundos, aos quais poderão ser destinadas, entre outros recursos, 
parcelas das receitas dos serviços, com a finalidade de custear, na conformidade do 
disposto nos respectivos planos de saneamento básico, a universalização dos 
serviços públicos de saneamento básico. 
Parágrafo único.  Os recursos dos fundos a que se refere o caput deste artigo poderão 
ser utilizados como fontes ou garantias em operações de crédito para financiamento 
dos investimentos necessários à universalização dos serviços públicos de 
saneamento básico. 

 

No atinente às formas de gestão, a gestão associada é uma possibilidade considerada 

pela lei, que a compreende como a associação voluntária de entes federados, por convênio de 

cooperação ou consórcio público, nos termos do artigo 241 da Constituição da República381. 

A celebração de consórcio público também é possível para a criação de fundos destinados ao 

desenvolvimento dos planos de saneamento, conforme se extrai do artigo 13, transcrito supra. 

Hipótese interessante trazida pela lei é a que trata da prestação regionalizada, objeto de 

tratamento de seu capítulo III. Trata-se da situação em que um mesmo prestador é responsável 

pela execução de determinada atividade em vários municípios. Nesse caso, os planos de 

saneamento básico dos diversos municípios deverão ser compatíveis entre si e a fiscalização e 

a regulação deverão ser unas para todos os partícipes, bem como a remuneração. É nesse 

sentido que dispõe o artigo 14 da Lei federal n. 11.445/07, in verbis:  

 

“Art. 14.  A prestação regionalizada de serviços públicos de saneamento básico é 
caracterizada por: 
I - um único prestador do serviço para vários Municípios, contíguos ou não; 
II - uniformidade de fiscalização e regulação dos serviços, inclusive de sua 
remuneração; 
III - compatibilidade de planejamento.” 

 

De acordo com o artigo 16 da Lei federal n. 11.445/07, a prestação regionalizada 

poderá ser realizada por órgão, autarquia, fundação de direito público, consórcio público, 

empresa pública ou sociedade de economia mista estadual, do Distrito Federal, ou municipal, 

ou por empresa a que se tenham concedido os serviços. Nas hipóteses em que a execução dos 

serviços for delegada pelo Município titular dos serviços a outro ente público, no âmbito da 

prestação regionalizada, o contrato de programa se apresenta como instrumento adequado 

para formalizar essa transferência de obrigações. 

                                                           

381 É nesse sentido a definição trazida pela Lei federal n. 11.445/07 em seu artigo 3º, inciso II. 
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 Quanto à operacionalização das atividades de fiscalização e regulação na prestação 

regionalizada dos serviços, esta é objeto da disciplina do artigo 15, que aventa duas hipóteses. 

A primeira refere-se à realização de tais atividades por órgão ou entidade da Federação a que 

o titular dos serviços tenha delegado o exercício das competências de regulação e de 

fiscalização por meio de convênio de cooperação. No segundo caso, as atividades poderão ser 

realizadas por consórcio público de direito público integrado pelos titulares dos serviços. 

Ainda, de acordo com o artigo 24 da Lei, “em caso de gestão associada ou prestação 

regionalizada dos serviços, os titulares poderão adotar os mesmos critérios econômicos, 

sociais e técnicos da regulação em toda a área de abrangência da associação ou da prestação”.  

A disciplina da regulação dos serviços públicos de saneamento básico consta no 

capítulo V da Lei ora examinada e segue os princípios gerais da atividade regulatória postos 

pelo direito brasileiro, como transparência, independência decisória , tecnicidade, celeridade e 

objetividade. Os objetivos da regulação estão presentes no artigo 22 do texto legal: 

 

Art. 22.  São objetivos da regulação: 
I - estabelecer padrões e normas para a adequada prestação dos serviços e para a 
satisfação dos usuários; 
II - garantir o cumprimento das condições e metas estabelecidas; 
III - prevenir e reprimir o abuso do poder econômico, ressalvada a competência dos 
órgãos integrantes do sistema nacional de defesa da concorrência; 
IV - definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico e financeiro dos 
contratos como a modicidade tarifária, mediante mecanismos que induzam a 
eficiência e eficácia dos serviços e que permitam a apropriação social dos ganhos de 
produtividade. 

 

O órgão regulador deverá ainda editar normas de ordem técnica, econômica e social 

dos serviços, nos termos do artigo 23, além de fiscalizar o cumprimento do plano de 

saneamento pelos prestadores, conforme impõe o parágrafo único do artigo 20. 

A Lei possibilita, nos termos do parágrafo primeiro de seu artigo 23, que a regulação 

dos serviços seja delegada pelo seu titular a qualquer entidade reguladora constituída dentro 

dos limites do respectivo Estado. O dispositivo facilita a execução da atividade regulatória, 

em especial em Municípios que carecem de corpo técnico adequado para estruturar um órgão 

regulador próprio.  

A matéria atinente à cobrança dos serviços públicos de saneamento básico, por sua 

vez, é disciplinada pelos artigos 29 a 42 da Lei federal n. 11.445/07. O artigo 29 determina 

que tais serviços terão a sustentabilidade econômico-financeira assegurada mediante a 

remuneração pela cobrança dos serviços, sempre que isso for possível. O dispositivo faz 
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alusão à possibilidade de subsídios – tarifários e não tarifários – para usuários e localidade 

incapazes de pagar o valor necessário ao custeio, com vistas a viabilizar a universalização dos 

serviços.  

A relevância dada pelo legislador à universalização dos serviços resta evidenciada no 

artigo 30, segundo o qual a remuneração e cobrança dos serviços de saneamento básico 

deverão considerar, dentre outros fatores, a capacidade de pagamento dos consumidores 

(inciso VI), o custo mínimo necessário para disponibilidade do serviço em quantidade e 

qualidade adequadas (inciso IV) e a quantidade mínima de consumo ou de utilização do 

serviço, visando à garantia de objetivos sociais, como a preservação da saúde pública, o 

adequado atendimento dos usuários de menor renda e a proteção do meio ambiente (inciso 

III). 

O capítulo VII da Lei trata dos aspectos técnicos relativos aos serviços de saneamento 

básico. Afirma expressamente que sua prestação deverá atender a “requisitos mínimos de 

qualidade, incluindo a regularidade, a continuidade e aqueles relativos aos produtos 

oferecidos, ao atendimento dos usuários e às condições operacionais e de manutenção dos 

sistemas, de acordo com as normas regulamentares e contratuais”382. 

A Lei, ao cuidar do controle social dos serviços de saneamento básico, enaltece a 

capilaridade do Estado em relação aos administrados e sua postura dialógica. De acordo com 

o artigo 47, o controle social poderá incluir a participação de órgãos colegiados de caráter 

consultivo, estaduais, do Distrito Federal e municipais, assegurada a representação dos 

titulares dos serviços, dos órgãos governamentais relacionados ao setor de saneamento básico, 

dos prestadores dos serviços, dos usuários e de entidades técnicas, organizações da sociedade 

civil e de defesa do consumidor relacionadas ao setor. 

A Lei trata ainda da política federal de saneamento básico, disciplinada pelo seu 

capítulo IX. O artigo 48 arrola as diretrizes que deverão reger tal política, sendo dada ênfase à 

equidade social e territorial, ao desenvolvimento sustentável, ao desenvolvimento urbano e 

regional, à garantia de meios adequados ao atendimento da população rural, à eficiência e 

eficácia dos serviços, à melhoria das condições ambientais e de saúde pública, e aos 

mecanismos de cooperação entre os entes federados. Os objetivos da política federal são 

objeto do artigo 49 da Lei. Dentre eles tem-se a contribuição para o desenvolvimento nacional 

e redução das desigualdades regionais, priorização de planos, programas e projetos que visem 
                                                           

382 Conforme dispõe o artigo 43 da Lei federal n. 11.445/07. 
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a implantação e a ampliação dos serviços e ações de saneamento básico nas áreas ocupadas 

por populações de baixa renda, a promoção de alternativas de gestão que viabilizem a auto-

sustentação econômica e financeira dos serviços de saneamento básico, com ênfase na 

cooperação federativa, dentre outros. As diretivas do plano de saneamento básico, a ser 

elaborado pela União, constam no artigo 52 da Lei. O dispositivo seguinte trata do Sistema 

Nacional de Informações em Saneamento Básico – SINISA, sistema este que deverá coletar 

dados relativos às condições da prestação dos serviços públicos de saneamento básico e 

sistematizá-los; disponibilizar estatísticas e indicadores para a caracterização da demanda e da 

oferta dos serviços e permitir e facilitar o monitoramento e avaliação da eficiência e eficácia 

da prestação dos serviços públicos de saneamento básico. O parágrafo primeiro do artigo 53 

afirma que as informações do SINISA são públicas e de livre acesso à população, em 

consonância com o princípio da publicidade.   

Ademais, o diploma legal altera a lei de licitações e contratos administrativos – Lei 

federal n. 8.666/93, ao inserir hipótese adicional de dispensa de procedimento licitatório 

àquelas já elencadas no seu artigo 24. Com o advento da Lei federal n. 11.445/07, passa a ser 

também dispensável a licitação “na contratação da coleta, processamento e comercialização 

de resíduos sólidos urbanos recicláveis ou reutilizáveis, em áreas com sistema de coleta 

seletiva de lixo, efetuados por associações ou cooperativas formadas exclusivamente por 

pessoas físicas de baixa renda reconhecidas pelo poder público como catadores de materiais 

recicláveis, com o uso de equipamentos compatíveis com as normas técnicas, ambientais e de 

saúde pública”383. O dispositivo estimula a ação das cooperativas de catadores de lixo 

reciclável, reconhecendo a atividade como uma forma de pessoas de baixa renda auferirem 

receita.  

Da análise da Lei federal n. 11.445/07, que estabelece diretrizes nacionais para o 

saneamento básico, é possível depreender a grande importância que é dada ao contrato como 

instrumento hábil a viabilizar a prestação dos serviços por terceiros. É útil tanto à 

conformação de compromissos  entre entes públicos para a prestação dos serviços objeto da 

Lei sob regime de gestão associada, situação em que o contrato de programa é o modelo 

adequado, em conformidade com a Lei federal n. 11.107/05, bem como entre o  titular dos 

serviços e entes privados, hipótese em que deverá ser celebrado contrato de concessão, nos 

moldes da lei federal n. 8.987/95. Nesse diapasão, ressalte-se que, como assevera Marcos 
                                                           

383 Conforme dispõe o artigo 57 da Lei federal n. 11.445/07. 
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Juruena Villela Souto, a disciplina dos serviços públicos de saneamento básico está 

fortemente relacionada à dos consórcios públicos384.      

Outro tópico relevante abordado pela Lei refere-se à universalização dos serviços 

públicos de saneamento básico, buscando levar sua prestação a todo o território nacional. É 

certo que, num país de dimensões continentais como é o Brasil, trata-se de um objetivo a ser 

cumprido a longo prazo, ainda assim, ter a universalização como meta é de grande 

importância por demonstrar o compromisso de levar os serviços a toda a população, 

especialmente uma vez que o saneamento pode ser compreendido também como instrumento 

de saúde pública. 

É possível também afirmar que a Lei se atém à realidade dos municípios brasileiros, 

reconhecendo a existência de municípios pequenos e carentes, os quais seriam incapazes de 

realizar a execução dos serviços públicos de saneamento básico autonomamente, ao 

considerar a prestação regionalizada como forma possível de realização dos mesmos. 

Não obstante, a sistemática atual da prestação de determinados serviços de saneamento 

básico – em especial o abastecimento de água e o esgotamento sanitário – tem como cerne a 

delegação pelos municípios titulares dos serviços às empresas estaduais de saneamento 

básico, como herança do PLANASA. Trata-se de prática largamente generalizada em todo o 

território nacional, posto que se mostra como a solução mais viável à maior parte dos 

municípios, dada a falta de corpo técnico e estrutura para a prestação direta ou por meio de 

ente integrante de sua própria administração indireta, bem como, em muitos casos, a escassez 

de recursos financeiros. Entretanto, em geral, essas relações jurídicas vinham se dando por 

meio informal, ou mediante convênios – instrumentos ainda precários e carentes de 

significativa estabilidade jurídica. 

Ante o advento das Leis federais n. 11.107/05 e n. 11.445/07, resta evidenciado o 

contrato de programa como o instrumento adequado para a conformação da relação jurídica 

entre municípios e empresas estaduais prestadoras dos serviços de saneamento básico. O 

modelo trazido pela Lei federal n. 11.107/05, e mencionado no texto da Lei federal n. 

11.445/07, vem pacificar a dúvida quanto a qual seria o instrumento adequado, uma vez que 

tais relações não consubstanciavam um contrato de concessão, nos moldes da Lei federal n. 

                                                           

384 De acordo com Marcos Juruena Villela Souto (2005, p. 208), “a disciplina dos consórcios veio à tona no bojo 
da discussão de propostas para o problema do saneamento, já que para outros setores de infra-estrutura a solução 
estaria nas concessões e nos novos formatos criados pela Lei n. 11.079/2004, que trata das PPPs.”  
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8.987/95, ou um contrato administrativo na forma da Lei federal n. 8.666/93. Como bem 

assevera Alice Maria Gonzalez Borges, 

  

essas empresas estaduais criadas para os serviços de abastecimento de água não são, 
nunca foram, nem poderão ser, verdadeiras concessionárias de serviço municipal,o 
que, aliás, mesmo no passado, mesmo antes do advento da Lei n. 8.987/95 sempre 
nos pareceu verdadeira distorção dos princípios essenciais de nosso ordenamento 
jurídico. 
E não o podem, porque a relação jurídica que se estabelece, neste caso, figurando em 
um de seus pólos, a empresa descentralizada pelos Estados, criada, exclusivamente, 
para a prestação de serviços públicos; e, no outro, a pessoa jurídica pública do 
Município, é, em tudo e por tudo, não uma relação jurídica bilateral, com o 
estabelecimento de vínculo, com prestações e contraprestações recíprocas, no 
atendimento de interesses opostos, como tenta definir o art. 2º da Lei n. 8.666/93; 
mas, sim, nitidamente uma relação jurídica multilateral, em que pessoas e entidades 
públicas se associam para conjugar esforços no atendimento de um interesse 

comum.385 
 

Um exame da forma como atualmente são prestados os serviços públicos de 

saneamento básico nos municípios brasileiros nos permite constatar que ainda são muitos 

poucos aqueles adaptados à Lei federal n. 11.445/07 e que se utilizam da ferramenta do 

contrato de programa, advinda da Lei federal n. 11.107/05. 

Assim, passa-se, agora, ao exame de algumas experiências brasileiras na seara do 

saneamento básico. Foram escolhidos três modelos distintos, que se adaptam total ou 

parcialmente às Leis federais n. 11.107/05 e n. 11.445/07. 

Como já mencionado na abertura do presente capítulo, a primeira experiência a ser 

examinada será a do contrato de programa celebrado entre a Companhia de Saneamento do 

Estado de São Paulo – SABESP e os municípios paulistas. Em seguida será analisado o 

contrato de programa celebrado entre o Município do Recife e a Companhia Pernambucana de 

Saneamento – COMPESA. Por fim, examinar-se-á o Protocolo de Intenções do Consórcio 

Intermunicipal para a Gestão dos Resíduos Sólidos de Curitiba e Região Metropolitana. Tais 

instrumentos foram escolhidos por apresentarem características distintas uns dos outros e por 

adaptarem-se de modos diversos aos dois diplomas legais citados supra.  

 

                                                           

385 BORGES, 2004, p. 241-242. 
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4.2 A experiência paulista: o contrato de programa celebrado entre os municípios do estado de 
São Paulo e a SABESP 

 

Dada a titularidade reconhecidamente pública dos serviços de saneamento básico, nos 

termos da Lei federal n. 11.445/07, diversos municípios paulistas celebraram com a 

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP, sociedade de 

economia mista integrante da Administração pública indireta do Estado de São Paulo, 

contratos de programa para a prestação de serviços públicos municipais de abastecimento de 

água e esgotamento sanitário.  

O contrato de programa tem bases legais, além do artigo 241 da Constituição da 

República e das Leis federais n. 11.107/05 e n. 11.445/07, na Lei Complementar estadual n. 

1.025/07, nos Decretos estaduais n. 52.445/07, n. 50.470/06, n. 41.446/96 e nas leis 

autorizativas municipais de delegação da prestação dos serviços municipais de abastecimento 

de água e esgotamento sanitário.  

O instrumento está vinculado ao convênio de cooperação celebrado entre o Estado de 

São Paulo e o Município, segundo o qual os entes federativos acordam gerir de forma 

conjunta as atividades de planejamento e investimento do sistema de saneamento básico do 

Município, objetivando o oferecimento universal e adequado dos serviços de abastecimento 

de água e esgotamento sanitário. Tais atividades deverão abranger, em especial386: 

a) o desenvolvimento e criação de processos de planejamento aptos a permitir a 

articulação e complementaridade entre as atividades e programas previstos nos 

planos de saneamento básico; 

b) a deliberação conjunta e periódica quanto aos investimentos a serem realizados 

diretamente pela SABESP em benefício dos serviços prestados no Município. 

c) a criação de espaços aptos para viabilizar a compatibilização dos respectivos 

instrumentos de planejamento que interferem nos serviços de saneamento do 

Município. 

Conforme já mencionado, a possibilidade de uma sociedade de economia mista 

estadual celebrar contratos de programa com municípios tem fundamento no artigo 13, 

parágrafo quinto, da Lei federal n. 11.107/05, segundo o qual, “mediante previsão do contrato 

                                                           

386 Conforme dispõem, em linhas gerais, as diversas minutas dos Convênios de Cooperação celebrados entre o 
Estado de São Paulo e Municípios. 
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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”.  

De acordo com a minuta padrão do contrato de programa, seu objeto, nos termos de 

sua cláusula primeira, é a “prestação de serviços públicos municipais de abastecimento de 

água e esgotamento sanitário, com exclusividade pela SABESP, em todo o território do 

Município”, devendo abranger as atividades de captação, adução e tratamento de água bruta; 

adução, reservação e distribuição de água tratada; e coleta, transporte para tratamento e 

disposição final de esgotos sanitários.  

Os serviços prestados deverão conformar-se às “Metas de Atendimento e Qualidade 

dos Serviços”, definidas pelo convênio de cooperação firmado entre o Estado de São Paulo e 

o Município titular dos serviços. Essas metas deverão ser revisadas periodicamente, a cada 

quatro anos, paralelamente à revisão do Plano de Saneamento do Município, e constam como 

anexo ao contrato de programa, nos termos do que dispõe a cláusula 20 da minuta de contrato 

de programa, alínea “b”. Constituem, também, anexos ao contrato de programa, o convênio de 

cooperação firmado entre o Estado de são Paulo e o Município, o laudo econômico-

financeiro, o relatório de bens e direitos, o plano de saneamento municipal e o termo de 

ciência e Notificação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo387. 

Ainda, de acordo com a cláusula terceira da minuta de Contrato de Programa, que trata 

das formas e das condições da prestação dos serviços, a SABESP, durante todo o prazo de 

vigência do contrato, deverá prestar “serviço adequado, assim entendido como aquele em 

condições efetivas de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, 

generalidade, cortesia e modicidade tarifária”388. A disposição é consoante ao artigo 6º, 

parágrafo primeiro, da Lei federal n. 8.987/95389, incidente sobre os contratos de programa 

conforme determina o disposto no artigo 13, parágrafo primeiro, inciso I, da Lei federal n. 

11.107/05390. 

                                                           

387 Conforme dispõe a cláusula 20, em seu item 20.1, da minuta do Contrato de Programa. 
388 Nesse sentido dispõe o item 3.1 da cláusula terceira da minuta de Contrato de Programa.  
389 De acordo com o dispositivo: 
“Art. 6º. Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação do serviço adequado ao pleno atendimento dos 
usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato. 
§1º Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, 
atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade nas tarifas”. 
390 Dispõe a Lei federal n. 11.107/05, em seu artigo 13, §1º, inciso I: 
“Art. 13. (...) 
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A mesma cláusula terceira elenca as hipóteses passíveis de interrupção do serviço, sem 

que isso caracterize a sua descontinuidade, conforme insculpido em seu item 3.2, in verbis: 

 

3.2. Não se caracteriza como descontinuidade, a interrupção do serviço 
pela SABESP, em situação de emergência ou após prévio aviso, nas seguintes 
hipóteses: 
a) razões de ordem técnica ou de segurança nas instalações; 
b) necessidade de efetuar reparos, modificações ou melhorias de qualquer natureza 
nas instalações e infra-estruturas componentes do serviço; 
c) realização de serviços de manutenção e de adequação dos sistemas visando 
atendimento do crescimento vegetativo; 
d) negativa do usuário em permitir instalação de dispositivo de medição de água 
consumida, mesmo após ter sido previamente notificado; 
e) manipulação indevida de qualquer tubulação, medidor ou outra instalação 
da SABESP, por parte do usuário; 
f) na interrupção dos serviços de abastecimento de água por inadimplemento do 
usuário, na forma e prazo estipulado no artigo 40 da Lei federal 11.445/07, vedado a 
sua interrupção aos finais de semana e vésperas de feriados; 
g) declaração de regime de escassez, suspensão, restrição de uso ou racionamento de 
recursos hídricos, decorrentes de insuficiência de quantidade ou de qualidade dos 
mesmos, pela autoridade responsável por sua gestão; 
h) força maior ou caso fortuito; 

 

Tais hipóteses coadunam-se com aquelas admitidas pela Lei federal n. 8.987/95, cujo 

parágrafo terceiro dispõe: 

 

§3º Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em 
situação de emergência ou após prévio aviso, quando: 
I – motivada por razoes de ordem técnica ou de segurança das instalações; e 
II – por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade. 

 

Ademais, a interrupção motivada por razões de ordem técnica deverá ser previamente 

comunicada ao Município contratante, aos usuários dos serviços e à Agência Reguladora 

competente, e não deverá exceder ao período estritamente necessário. 

A prestação dos serviços públicos municipais de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário pela SABESP aos usuários está condicionada, conforme dispõe o item 3.5.1 da 

cláusula terceira do Contrato de Programa, à existência de infra-estrutura local adequada, com 

instalações em conformidade às normas técnicas e de regulação aplicáveis. Paralelamente, a 

                                                                                                                                                                                     

§ 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;” 
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Lei federal n. 11.445/07, em seu artigo 45, impõe que toda a edificação permanente urbana 

seja interligada à rede pública de abastecimento de água e coleta de esgotos. Nesse diapasão, é 

direito da SABESP se recusar à execução dos serviços, ou interrompê-los, sempre que 

considerar a instalação, ou parte dela, insegura, inadequada ou não apropriada a recebê-los, ou 

que interfira com sua continuidade ou qualidade, na forma que dispuser a regulação391. 

Não obstante a exclusividade que é concedida pelo Município à Companhia de 

Saneamento Básico do Estado de São Paulo para a prestação dos serviços objeto do contrato 

de programa, é permitido à SABESP celebrar outros instrumentos jurídicos com terceiros para 

a execução dos serviços abrangidos pelo contrato. Nesse sentido dispõe a cláusula primeira da 

minuta do Contrato de Programa, em seu item 1.3392.   

No que se refere à remuneração pelos serviços prestados aos usuários, essa será de 

natureza tarifária, conforme dispõe a cláusula quarta do contrato de programa, em seu item 

4.1. As tarifas serão fixadas nos termos do Decreto estadual n. 41.446/96, ou de acordo com 

outro instrumento que venha a substituir este, e mediante manifestação prévia da agência 

reguladora competente, ARSESP – Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado 

de São Paulo393. Além disso, conforme se extrai do texto do item 4.2.1 da mesma cláusula 

quarta do instrumento, para efeito de faturamento, os usuários deverão ser classificados em 

categorias distintas, quais sejam: residencial, comercial, industrial, pública, e outras, de 

acordo com as modalidades de utilização da ligação de água e/ou esgotos. A disposição é 

parelha ao que corrobora o artigo 13 da Lei federal n. 8.987/95, segundo o qual “as tarifas 

                                                           

391 Nesse sentido dispõe o item 3.5.2 da cláusula terceira da minuta do Contrato de Programa. 
392 De acordo com o item 1.3 da cláusula primeira: 
“1.3. A exclusividade referida no item 1.1. não impede que a SABESP celebre outros instrumentos jurídicos com 
terceiros para prestação dos serviços abrangidos por este CONTRATO, e que participe dos programas estaduais 
que visem a eficaz articulação e implantação das políticas de desenvolvimento urbano e regional, de habitação, 
de combate à pobreza e de sua erradicação, de proteção ambiental, de promoção da saúde e outras de relevante 
interesse social voltadas para a melhoria da qualidade de vida, para as quais o saneamento básico seja fator 
determinante.” 
393 De acordo com o artigo 11, caput, da Lei complementar n; 1.025/07, do Estado de São Paulo: 
“Artigo 11 - Quanto aos serviços públicos de saneamento básico de titularidade municipal, a ARSESP 
exercerá as funções de fiscalização, controle e regulação, incluída a tarifária , delegadas ao Estado, inclusive 
por contratos anteriores à vigência da Lei federal nº 11.107, de 6 de abril de 2005, observado o disposto nesta lei 
complementar e em sua regulamentação, nas diretrizes da legislação nacional e na legislação estadual para o 
saneamento básico, no instrumento de delegação e nos contratos de outorga celebrados entre o titular e o 
prestador dos serviços.” (g.n.) 
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poderão ser diferenciadas em função das características técnicas e dos custos específicos 

provenientes do atendimento aos distintos segmentos de usuários”394. 

As tarifas poderão ser reajustadas anualmente, nos termos do que dispõe o item 4.3. Já 

a revisão das tarifas, bem como de todas as condições econômico-financeiras do contrato de 

programa dar-se-á a cada quatro anos “ou sempre que, por fatos alheios ao controle e 

influência da SABESP, seu valor tornar-se insuficiente para amortizar integralmente e 

remunerar todos os custos operacionais, de administração, de manutenção, investimentos e 

expansão dos serviços”395. A prática faz uníssono ao que corrobora a Lei federal n. 11.445/07 

em seu artigo 38, in verbis: 

 

Art. 38.  As revisões tarifárias compreenderão a reavaliação das condições da 
prestação dos serviços e das tarifas praticadas e poderão ser: 
I - periódicas, objetivando a distribuição dos ganhos de produtividade com os 
usuários e a reavaliação das condições de mercado; 
II - extraordinárias, quando se verificar a ocorrência de fatos não previstos no 
contrato, fora do controle do prestador dos serviços, que alterem o seu equilíbrio 
econômico-financeiro. 

 

Tanto o reajuste quanto a revisão tarifária, deverão ocorrer em consonância ao que 

determina o artigo 39 da Lei federal n. 11.445/07, segundo o qual “as tarifas deverão ser 

fixadas de forma clara e objetiva, devendo os reajustes e as revisões serem tornados públicos 

com antecedência mínima de 30 (trinta) dias com relação à sua aplicação”. 

A regulação tarifária, por sua vez, deverá ser objeto da atuação da ARSESP, que 

deverá homologá-las, como determina o artigo 11 da Lei complementar n. 1.025/07, segundo 

o qual:  

 

Artigo 11 - Quanto aos serviços públicos de saneamento básico de titularidade 
municipal, a ARSESP exercerá as funções de fiscalização, controle e regulação, 
incluída a tarifária, delegadas ao Estado, inclusive por contratos anteriores à 
vigência da Lei federal nº 11.107, de 6 de abril de 2005, observado o disposto nesta 
lei complementar e em sua regulamentação, nas diretrizes da legislação nacional e 
na legislação estadual para o saneamento básico, no instrumento de delegação e nos 
contratos de outorga celebrados entre o titular e o prestador dos serviços. 

 

                                                           

394 Lei federal n. 8.987/95, art. 13. 
395 Conforme dispõe o item 4.5 da cláusula quarta da minuta do contrato de programa. 
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Nesse sentido também dispõe a cláusula quarta da minuta do contrato de programa, em 

seu item 4.9, ao afirmar que “os valores das tarifas dos serviços públicos de abastecimento de 

água e esgotamento sanitário relacionados com os objetivos das SABESP serão homologados 

pela Agência Reguladora e divulgados por comunicado publicado na Imprensa Oficial”. 

A cláusula quinta da minuta do contrato de programa elenca os direitos e obrigações 

da SABESP perante o Município titular da prestação dos serviços públicos municipais de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário e os seus usuários. 

São obrigações da SABESP, de acordo com o item 5.1 da referida cláusula quinta: 

i) executar os serviços municipais de abastecimento de água e de esgotamento 

sanitário na forma e especificação do anexo “Metas de Atendimento e Qualidade 

dos Serviços”, visando à progressiva expansão dos serviços, a melhoria de sua 

qualidade e o desenvolvimento da salubridade ambiental no território municipal, 

observando o planejamento estadual de saneamento; 

ii) desenvolver e executar projetos básicos e executivos pertinentes à execução das 

obras e serviços objeto do contrato de programa; 

iii) propor diretrizes, analisar e aprovar projetos, verificar a conformidade aos projetos 

das respectivas obras de expansão de serviços de abastecimento de água e de 

esgotamento sanitário oriundos de parcelamento de solo, loteamentos, 

empreendimentos imobiliários de qualquer natureza e de responsabilidade de 

empreendedores; 

iv) encaminhar à Agência Reguladora – ARSESP, após o encerramento de cada 

exercício fiscal, relatórios anuais de desempenho econômico-financeiro, gerencial, 

operacional e do ativo imobilizado, nos termos do anexo “Relatório de bens e 

direitos”; 

v) obter todas as licenças que se fizerem necessárias para execução das obras e 

serviços objeto do contrato de programa e utilizar materiais de qualidade 

compatível com as normas editadas pelos órgãos técnicos especializados, além de 

cumprir integralmente as especificações e normas técnicas brasileiras, visando 

garantir solidez e segurança das referidas obras, tanto na fase de construção, 

quanto nas de operação e manutenção; 

vi) refazer obra e serviços julgados defeituosos; 
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vii) cientificar previamente o Município sobre as obras que pretenda executar em vias 

e logradouros públicos, ressalvados os casos de emergência; 

viii) disponibilizar em sua sede regional, para consulta, auditoria e fiscalização toda 

documentação relacionadas ao contrato de programa; 

ix) promover e assumir ônus decorrentes de desapropriações ou imposição de 

servidões administrativas, limitações administrativas de caráter geral e 

autorizações provisórias à ocupação de bens imóveis necessários à prestação dos 

serviços e obras objeto do contrato de programa, cujos valores serão considerados 

para fins de apuração e manutenção do equilíbrio econômico-financeiro; 

x) indicar motivadamente ao Município as áreas que deverão ser declaradas de 

utilidade pública para fins de desapropriação ou instituídas como servidões 

administrativas, dos bens imóveis necessários à execução e conservação dos 

serviços e obras objeto do contrato de programa, para que sejam promovidas as 

respectivas declarações de utilidade pública; 

xi) cientificar o Município e a Agência Reguladora - ARSESP a respeito do trâmite de 

processos administrativos ou judiciais relativos a desapropriações, informando 

valores indenizatórios pagos aos expropriados, em acordo ou decisão judicial; 

xii) designar gestor para o contrato de programa, indicando-o ao Município; 

xiii) proceder nos termos da legislação aplicável à devolução dos respectivos valores 

por eventual arrecadação indevida; 

xiv) proceder ao recolhimento de todos os tributos que forem devidos;  

xv) notificar o Município e a Agência Reguladora - ARSESP , imediatamente, quando 

constatado o desequilíbrio econômico-financeiro. 

xvi) manter estrutura mínima para atendimento ao usuário. 

Aos deveres da SABESP, correspondem os direitos do Município titular dos serviço 

público prestado pela Companhia, os quais vêm arrolados na cláusula sexta, item 6.2, do 

contrato de programa. 

Quanto aos direitos da SABESP, elencados no item 5.2 da mesma cláusula quinta, 

tem-se, dentre outros: 

i) praticar tarifas e preços em conformidade com o Decreto estadual aplicável, pelos 

serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, e ainda por outros 

de serviços relacionados com os seus objetivos; 
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ii) cobrar todos os débitos vencidos e não pagos; 

iii) auferir receitas alternativas; 

iv) isenção de todos os tributos municipais nas áreas e instalações operacionais e de 

preços públicos relacionados ao uso de vias públicas, espaço aéreo e subsolo, e ao 

uso de quaisquer outros bens municipais necessários à execução dos serviços; 

v) receber em cessão, do Município, todas as servidões administrativas e de passagem 

já instituídas e as que indicar à instituição, sem qualquer ônus e pelo prazo em que 

vigorar o contrato de programa; 

vi) utilizar sem ônus, vias públicas, estradas, caminhos e terrenos de domínio 

municipal e estadual; 

vii) celebrar instrumentos contratuais com terceiros para a prestação dos serviços 

abrangidos neste objeto contratual, observando a legislação pertinente e 

garantindo o cumprimento pelos mesmos de todas as normas inerentes à prestação 

dos serviços objeto do contrato de programa; 

Ressalte-se que, no atinente à possibilidade de a SABESP auferir receitas alternativas, 

conforme preceitua a cláusula quinta do contrato de programa, a disposição é consoante com 

o entendimento que se extrai da Lei federal n. 8.987/95, em seu artigo 11396. Paralelamente, a 

Lei federal n. 11.445/07, em seu artigo 13, permite aos entes federados instituir fundos, aos 

quais poderão ser destinadas parcelas das receitas dos serviços com o objetivo de custear a 

universalização dos serviços públicos de saneamento básico prestados. De acordo com o 

dispositivo legal: 

 
Art. 13.  Os entes da Federação, isoladamente ou reunidos em consórcios públicos, 
poderão instituir fundos, aos quais poderão ser destinadas, entre outros recursos, 
parcelas das receitas dos serviços, com a finalidade de custear, na conformidade do 
disposto nos respectivos planos de saneamento básico, a universalização dos 
serviços públicos de saneamento básico. 
Parágrafo único.  Os recursos dos fundos a que se refere o caput deste artigo poderão 
ser utilizados como fontes ou garantias em operações de crédito para financiamento 

                                                           

396 Dispõe o artigo 11 da Lei federal n. 8.987/95: 
“Art. 11. No atendimento às peculiaridades de cada serviço público, poderá o poder concedente prever, em favor 
da concessionária, no edital de licitação, a possibilidade de outras fontes provenientes de receitas alternativas, 
complementares, acessórias ou de projetos associados, com ou sem exclusividade, com vistas a favorecer a 
modicidade das tarifas, observado o disposto no art. 17 desta Lei. 
Parágrafo único. As fontes de receita previstas neste artigo serão obrigatoriamente consideradas para a aferição 
do inicial equilíbrio econômico-financeiro do contrato.” 
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dos investimentos necessários à universalização dos serviços públicos de 
saneamento básico. 

 

Além daqueles deveres correspondentes aos direitos de que é titular a SABESP ante o 

disposto na cláusula quinta do contrato de programa, são, também, obrigações do Município, 

conforme dispõe a cláusula sexta, item 6.1 do instrumento: 

i) coibir o lançamento de águas pluviais e de drenagem no sistema de coleta e 

afastamento do esgotamento sanitário, inclusive apreciando as notificações de 

irregularidades feitas pela SABESP; 

ii) subrogar-se nos compromissos financeiros da SABESP referentes ao objeto do 

contrato de programa; 

iii) repassar recursos financeiros ou bens que quaisquer entidades públicas, privadas, 

nacionais ou internacionais, que tenham sido destinados aos serviços públicos de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário do Município, inclusive 

financiamentos;  

iv) acompanhar e validar a efetivação da reversão de bens por ocasião da extinção 

do contrato de programa; 

A regulação e fiscalização dos serviços de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário delegados pelo Município à SABESP são objeto da cláusula oitava da minuta do 

contrato de programa, que atribui tais atividades à ARTESP, na forma do convênio de 

cooperação que precede o contrato de programa, de lei autorizativa municipal, da Lei 

complementar 1.025/04 e dos Decretos estaduais n. 52.445/07 e 53.192/08. O dispositivo 

afirma que as ações de fiscalização exercidas pela ARTESP terão ampla abrangência, 

abarcando as áreas técnica, operacional, contábil, econômica, financeira, tarifária e de 

atendimento aos usuários, sendo permitido ao Município acompanhar a atuação da agência 

reguladora. 

A cláusula nona, por sua vez, trata da proteção ambiental e dos recursos hídricos, e 

impõe à SABESP a realização de ações e de investimentos nessa seara, em consonância aos 

compromissos assumidos entre o Estado e o Município no convênio de cooperação. Dispõem 

o item 9.1 da cláusula nona: 

 

9.1. O Município e a Secretaria de Saneamento e Energia poderão exigir que 
a SABESP, na vigência deste contrato, providencie, de acordo com o planejamento 
realizado pelos órgãos estaduais, medidas preventivas e/ou corretivas do meio 



173 
 

 

ambiente e dos recursos hídricos, em decorrência da prestação dos serviços de água 
e de esgotamento sanitário, inclusive por intermédio de novas obras e serviços não 
previstos no anexo “Metas de Atendimento e Qualidade dos Serviços”, resguardado 
o equilíbrio econômico-financeiro contratual. 
9.1.1. A SABESP deverá submeter-se a todas as medidas adotadas pelas autoridades 
municipais, estaduais e federais com poderes de fiscalização do meio ambiente e dos 
recursos hídricos, observando-se sempre o equilíbrio econômico-financeiro e as 
condições deste contrato. 
9.1.2. As ações e investimentos nas áreas de proteção ambiental e dos recursos 
hídricos deverão ser implementadas pela SABESP gradualmente, de acordo com a 
previsão contida nos instrumentos de planejamento e nos compromissos assumidos 
no Convênio de Cooperação celebrado entre Município e Estado de São Paulo. 

 

As sanções administrativas em caso de descumprimento, pela SABESP, de suas 

obrigações são objeto de tratamento da cláusula décima. A presença de cláusula versando 

sobre penalidades no contrato de programa é necessária, nos termos postos pelo artigo 13, 

parágrafo segundo, inciso II da Lei federal n. 11.107/05. 

De acordo com a cláusula, o descumprimento, por parte da SABESP, de qualquer 

cláusula ou condição do contrato de programa, poderá ensejar a aplicação de penalidade de 

multa ou de advertência, sendo os valores monetários de cada multa definidos pela ARSESP 

em regulamento próprio. À aplicação das penalidades precederá processo administrativo, no 

qual serão assegurados os direitos ao contraditório e à ampla defesa. E, conforme dispõe a 

cláusula décima em seu item 10.13,   

 

10.13. Ao final do processo administrativo e confirmada a penalidade, os efeitos 
dela advindos serão os seguintes: 
a) no caso de advertência, anotação nos registros da SABESP junto à Agência 
Reguladora; 
b) em caso de multa pecuniária, obrigação de pagamento dentro do prazo de 30 
(trinta) dias, contados do recebimento da notificação de decisão irrecorrível 
pela SABESP, na forma do regulamento específico estabelecido Agência 
Reguladora; 
c) a reparação pecuniária devida ao usuário, decorrente de reclamação será feita em 
até 30 (trinta) dias, contados do recebimento pela SABESP da notificação de decisão 
procedente irrecorrível, na forma do regulamento específico estabelecido 
pela Agência Reguladora. 

 

Importante assinalar que, nos termos do contrato de programa, “o simples pagamento 

da multa não eximirá a SABESP da obrigação de sanar a falha ou irregularidade a que lhe deu 

origem”397. 

                                                           

397 Conforme dispõe o item 10.14, da cláusula décima, da minuta do contrato de programa. 
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A cláusula segunda da minuta do contrato de programa cuida do prazo de vigência do 

instrumento. De acordo com o item 2.1, o contrato vigorará por 30 (trinta) anos, contados a 

partir da data de sua assinatura, prorrogável por igual período, mediante termo de aditamento, 

desde que um ano antes do advento do termo final haja expressa manifestação das partes em 

dar continuidade à prestação dos serviços398. 

Além do advento de seu termo, outras hipóteses de extinção do contrato de programa 

são aquelas enumeradas no artigo 35 da Lei federal n. 8.987/95, quais sejam: encampação, 

caducidade, rescisão contratual, anulação e falência ou extinção da concessionária. Também 

se extinguirá o contrato de programa caso a SABESP, prestadora dos serviços públicos objeto 

do contrato, deixe de integrar a administração indireta do Estado de São Paulo, nos termos do 

disposto na Lei federal n. 11.107/05, em seu artigo 13, §6º399. Importante ressaltar que a 

extinção do convênio de cooperação não importa o término ou desfazimento do contrato de 

programa. Esse entendimento deflui do disposto no parágrafo segundo do artigo 11 da Lei 

federal n. 11.107/05, ao afirmar que “a retirada ou a extinção do consórcio público não 

prejudicará as obrigações já constituídas, inclusive os contratos de programa”. Apesar de o 

dispositivo mencionar expressamente os consórcios públicos, por analogia é possível 

estendermos sua incidência sobre os convênios de cooperação.  

É a cláusula onze do instrumento que versa sobre a sua extinção400.  

Dentre as conseqüências da extinção do contrato de programa está a assunção do 

serviço pelo Município, devendo realizar-se os levantamentos, avaliações e liquidações 

necessários. Também retornarão à municipalidade todos os bens reversíveis, direitos e 

privilégios transferidos à SABESP em virtude do instrumento contratual401. Os bens em 

questão devem estar no “relatório de bens e direitos”, que constitui anexo ao contrato de 

                                                           

398 Todavia, se o contrato de programa não sofrer prorrogação, a ARSESP deverá instaurar e coordenar 
procedimento de mediação, indicando um Comitê Especial, a fim de apurar a existência de saldos não 
amortizados ou não depreciados, referentes aos bens e direitos adquiridos ou investimentos executados pela 
SABESP ao longo do contrato. Nesse sentido dispõe a cláusula catorze da minuta do contrato de programa, em 
seu item 14.1. 
399 “Art. 13. (...) 
§ 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.” 
400 Dispõe o item 11.1: 
“11.1. A extinção do presente contrato ocorrerá consoante artigo 35 e seguintes da Lei Federal nº. 8.987/95 c.c. 
artigo 11, § 2º e artigo 13, § 6º, ambos da Lei Federal nº. 11.107/2005 c.c. art. 42 da Lei federal no. 11.445/07, 
podendo ainda decorrer de consenso entre as partes.”  
401 Nesse sentido é a inteligência do artigo 35, parágrafos primeiro e segundo, da Lei federal n. 8.987/95. 
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programa, em observância do disposto no artigo 13, §2º, inciso V, da Lei federal n. 

11.107/05402.  

Os bens reversíveis são objeto da cláusula doze da minuta do contrato de programa, 

cujo item 12.1 versa: 

 

12.1. Integram os serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário 
todos os bens e direitos pré-existentes a este contrato de programa, afetados e 
indispensáveis à prestação dos serviços, de domínio, posse e gestão da SABESP, 
bem como aqueles adquiridos ou construídos na vigência do presente, cuja posse e 
gestão serão exercidas pela SABESP, na forma discriminada no inventário dos 
anexos “Relatório de bens e direitos” e “Laudo Econômico Financeiro” 
deste contrato. 

 

É dever da SABESP zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação dos 

serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, devendo a Companhia registrá-

los, de modo a permitir a identificação patrimonial403. A obrigação é padrão nos contratos de 

concessão, posto que a Lei federal n. 8.897/95 a impõe em seu artigo 31, ao tratar dos 

encargos do concessionário. 

Em cumprimento à regra do artigo 42 da Lei federal n. 11.445/07, os valores 

investidos em bens reversíveis pela SABESP constituirão créditos perante o Município, a 

serem recuperados mediante a exploração dos serviços públicos municipais de abastecimento 

de água e esgotamento sanitário. Os investimentos realizados, os valores amortizados, a 

depreciação e os respectivos saldos devem ser anualmente auditados pela ARSESP.  

Os bens e direitos afetados ou indispensáveis à prestação dos serviços não poderão ser 

alienados ou onerados pela SABESP sem prévia anuência do Município, e comunicação 

à ARSESP, permanecendo vinculados à prestação dos serviços, mesmo na hipótese de 

extinção do contrato de programa404. Isso porque, se o fossem, poderiam restar prejudicados 

os serviços públicos de saneamento básico, eventualmente violando o “princípio da 

continuidade”. 

                                                           

402 Segundo o dispositivo legal: 
“Art. 13. (...) 
§ 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: 
V – a identificação dos bens que terão apenas a sua gestão e administração transferidas e o preço dos que sejam 
efetivamente alienados ao contratado;” 
403 Conforme dispõem os itens 12.2 e 12.3 da minuta do contrato de programa. 
404 Conforme dispõe o item 12.4 da minuta do contrato de programa. 
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No curso do contrato de programa, até o atingimento de seu termo, deverá ter se dado 

a amortização dos bens reversíveis e investimentos realizados. Contudo, caso isso não se 

suceda, terá incidência uma das hipóteses aventadas no item 11.2 da cláusula 11 da minuta do 

contrato de programa, in verbis:  

 

11.2. No caso de encerramento deste contrato pelo advento do seu termo, caso o 
fluxo de caixa resultante da prestação dos serviços objeto deste pacto não tenha 
permitido a completa remuneração e amortização dos bens reversíveis, 
investimentos realizados ou em andamento,  o Município poderá optar entre: 
a) manter este contrato e o respectivo Convênio de Cooperação pelo prazo 
necessário à remuneração e amortização, inclusive, podendo instituir fontes de 
receitas alternativas, complementares ou projetos associados de acordo com 
disposições das Leis Federais n°s 8.987/95, 11.107/05 e 11.445/07; 
b) retomar os serviços e as competências a eles relativas, pagando à SABESP, 
previamente, indenização correspondente, calculada de acordo com o previsto na 
Cláusula 13 deste contrato e nas Leis Federais n°s 8.987/95, 11.107/05 e 11.445/07, 
e ressarcindo-a de outros eventuais prejuízos; 
c) formalizar acordo para pagamento parcelado da indenização devida pelos bens 
reversíveis e investimentos realizados ou em andamento e ainda não amortizados, 
remunerados ou depreciados, adotando a forma de cálculo, avaliações, remunerações 
e atualizações previstas na Cláusula 13 deste contrato; 
d) doar, mediante autorização legislativa, bens empregados nos serviços de água e 
esgotos para a SABESP suficientes à indenização devida pelos investimentos 
realizados e não amortizados, remunerados, incluindo as obras, serviços e 
fornecimentos em andamento, adotando a forma de cálculo, avaliações, 
remunerações e atualizações previstas na Cláusula 13 deste contrato; 
e) compensar o montante devido, assumindo compromissos financeiros já firmados 
pela SABESP; 
f) não ocorrendo o acordo previsto na letra “c” do item 11.2 desta cláusula o cálculo 
da indenização de investimentos será feito com base nos critérios de avaliação do 
valor econômico e reavaliação patrimonial, depreciação e amortização de ativos 
imobilizados definidos pela legislação fiscal e das sociedades por ações. 
g) na hipótese da alínea “f” do item 11.2 desta cláusula o pagamento de eventual 
indenização será realizado, mediante garantia real, por meio de 4 (quatro) parcelas 
anuais, iguais e sucessivas, da parte ainda não amortizada de investimentos e de 
outras indenizações relacionadas à prestação dos serviços, realizados com capital 
próprio da SABESP ou de seu controlador, ou originários de operações de 
financiamentos, ou obtidos mediante emissão de ações, debêntures e outros títulos 
mobiliários, com a primeira parcela paga até o último dia útil do exercício financeiro 
em que ocorrer a reversão. 
h) ocorrendo ou não acordo a indenização apurada na forma da alínea “g” desta 
cláusula poderá ser paga previamente mediante receitas de novo contrato destinadas 
ao pagamento dos bens pré-existentes e investimentos não amortizados e 
depreciados. 

 

Os critérios de indenização, a serem considerados nas hipóteses aventadas pelo 

dispositivo transcrito supra, estão presentes na cláusula treze da minuta ora examinada, cujos 

itens 13.1 e 13.2 dispõem: 
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13.1. A indenização devida pelo Município à SABESP, observados os termos 
dos artigos 35 e seguintes da Lei Federal n° 8.987/95 c.c. § 2° do art. 11 e art. 
13 da Lei Federal n° 11.107/05 c.c. art. 42 da Lei federal no. 11.445/07, 
corresponderá ao valor presente do fluxo de caixa no período remanescente 
na data de retomada dos serviços, constante no anexo “Laudo Econômico-
Financeiro”, considerando a mesma taxa de desconto de 12% utilizada no 
referido laudo, além de outros eventuais prejuízos. 
13.1.1. Os valores referidos nos itens 13.1. e 13.2. serão atualizados 
monetariamente até a data dos efetivos pagamentos de acordo com a variação 
do Índice Geral de Preços de Mercado - IGPM ou por outro que venha 
substituí-lo. 
13.1.2. Sobre o valor atualizado monetariamente conforme item 
13.1.1. incidirão juros, na forma do estabelecido na legislação pertinente a 
taxa de 12% ao ano, contados a partir da retomada dos serviços até a data do 
efetivo pagamento. 
 
13.2. A apuração da indenização deste contrato poderá incluir aferição do 
valor patrimonial dos bens da SABESP pré-existentes à data da assinatura 
deste instrumento, discriminados no anexo “Relatório de bens e direitos”. 

  

A retomada antecipada dos serviços ocorrerá mediante o prévio depósito 

pelo Município do valor residual dos bens pré-existentes discriminados no instrumento anexo 

ao contrato de programa denominado “Relatório de bens e direitos”, excluído do fluxo de 

caixa do contrato, sem prejuízo da apuração e cobrança de seu respectivo valor patrimonial e 

de outros direitos indenizatórios405. 

Em cumprimento ao princípio da continuidade do serviço público e como forma de 

garantir a realização do interesse público, a minuta do contrato de programa determina que a 

SABESP continue prestando os serviços públicos municipais de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário, permanecendo válidas todas as cláusulas e condições do instrumento, 

até o efetivo pagamento pelo Município da indenização integral, que deverá abranger, 

inclusive, os bens pré-existentes. É essa a inteligência do item 2.2 da cláusula segunda da 

minuta ora em apreço. 

Quanto a eventuais conflitos advindos da execução ou da extinção do contrato de 

programa, estes serão preferencialmente solucionados pela via arbitral, na forma prevista na 

Lei federal n. 9.307/96, e nos termos da cláusula quinze da minuta contratual. Porém, é 

importante ressaltar que a submissão da questão à arbitragem não exonera as partes do 

pontual e tempestivo cumprimento das disposições do contrato, tampouco permite a 

interrupção ou retomada dos serviços, que deverão continuar a ser prestados nos termos 

                                                           

405 Conforme dispõe o item 13.4 da cláusula 13 da minuta do contrato de programa. 
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contratuais vigentes à data da submissão da questão, assim permanecendo até que decisão 

final seja proferida406. Mais uma vez está-se a celebrar o princípio da continuidade do serviço 

público, tendo em consideração a elevada importância que os serviços de abastecimento de 

água e esgotamento sanitário possuem para a população. 

Caso as divergências oriundas do contrato de programa não sejam solucionadas 

mediante juízo arbitral, o foro competente para sua resolução será o Foro Central da Comarca 

da Capital do Estado de São Paulo, nos termos dispostos na cláusula 19 da minuta do contrato 

de programa. 

A cláusula 17 da minuta do contrato de programa trata do controle social. O 

dispositivo tem o escopo de atender ao preceito do artigo 47 da Lei federal n. 11.445/07, 

segundo o qual “o controle social dos serviços públicos de saneamento básico poderá incluir a 

participação de órgãos colegiados de caráter consultivo”. Deverão fazer parte do órgão 

colegiado para o exercício de controle social o Município titular dos serviços públicos, órgãos 

governamentais relacionados ao setor de saneamento básico, a SABESP, enquanto prestadora 

dos serviços em questão, representantes dos usuários e de entidades técnicas, organizações da 

sociedade civil e de defesa do consumidor relacionadas aos serviços de saneamento básico – 

em especial, de abastecimento de água e esgotamento sanitário. 

Contudo, apesar de fazer menção, a referida cláusula 17 não trata de modo 

pormenorizado do controle social, apenas atribuindo ao Município a instituição e 

regulamentação do funcionamento do órgão colegiado, que contará com representantes 

municipais, da SABESP, da ARSESP e da sociedade civil. De acordo com o seu texto: 

 
17.1. Cabe ao Município instituir e regular o funcionamento de fórum próprio ao 
exercício do controle social, disposto no artigo 47 da Lei Federal no. 11.445/07.  
17.2. Na forma da lei, o exercício do controle social contará com representantes 
do Município, da Agência Reguladora, da SABESP e da sociedade civil.  
17.3. O fórum instituído pelo Município para a efetivação do controle social da 
prestação de serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário 
contará com acesso as informações e documentos na forma prevista na legislação e 
neste contrato, atendendo a solicitações formais não inferiores a 15 (quinze) dias. 

        

Da análise da minuta do contrato de programa padrão celebrado entre a Companhia de 

Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP e os Municípios paulistas, 

interessados na prestação dos serviços públicos municipais de abastecimento de água e 

                                                           

406 Conforme dispõe o item 15.2 da cláusula 15 da minuta do contrato de programa. 
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esgotamento sanitário pela sociedade de economia mista estatal, ora realizada, depreende-se 

que o instrumento é condizente com a legislação em vigor – em especial, com a Lei federal n. 

11.107/05 e sua disciplina em relação ao contrato de programa, com os dispositivos aplicáveis 

da Lei federal n. 8.987/959 e com a Lei federal n. 11.445/07.  

A importância do instrumento é notável ao dotar de segurança jurídica a relação 

existente entre a SABESP e os municípios paulistas, especialmente ao considerarmos que seu 

objeto – o abastecimento de água e o esgotamento sanitário – são serviços de grande 

importância para a população e que não podem sofrer interrupção.   

A estipulação clara dos direitos e obrigações das partes signatárias, o tratamento 

cuidadoso que é dado à extinção do contrato e à questão atinente à reversibilidade dos bens 

afetos aos serviços, bem como ao cabimento de indenizações, possibilita que seja reduzido o 

número de desavenças entre as partes quando do atingimento do termo do contrato.  

Ainda, o contrato de programa prevê também Metas de Atendimento e Qualidade dos 

Serviços, buscando garantir a prestação de um serviço adequado aos administrados. Ademais, 

permite aos usuários conhecerem o serviço que lhes é de direito, qualitativa e 

quantitativamente, podendo reclamar na hipótese de prestação inadequada. 

O instrumento caracteriza, portanto, uma significativa evolução na modulação das 

avenças entre o prestador dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário e seu 

titular, o Município.  

 

4.3 A experiência pernambucana: o contrato de programa celebrado entre o município do 
Recife e a COMPESA 

 
Em 29 de dezembro de 2005, apenas alguns meses após o advento da Lei federal de 

consórcios públicos (Lei federal n. 11.107/05), o Estado de Pernambuco e o Município de 

Recife celebraram convênio de cooperação, autorizando a gestão associada de serviços 

públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no âmbito do território do 

Município de Recife. 

Segundo o instrumento, a gestão associada poderá envolver o planejamento, a 

fiscalização e a prestação dos serviços. O convênio teve a interveniência da Agência de 

Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco – ARPE. 
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Em seguida, na mesma data e com esteio no convênio de cooperação, o Estado, o 

Município e a Companhia Pernambucana de Saneamento – COMPESA formalizaram contrato 

de programa para a prestação daqueles serviços pela sociedade de economia mista407.  

Note-se que ambos os instrumentos – tanto o convênio de cooperação quanto o 

contrato de programa – foram celebrados anteriormente à publicação da Lei federal n. 

11.445/07, lei esta que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico. Portanto, 

nem todas as disposições presentes no instrumento estão consoantes à referida lei. 

Já o cotejo da Lei federal n. 11.107/05 com o contrato de programa demonstra que 

tanto este quanto o convênio de cooperação encontram-se, em linhas gerais, em conformidade 

com os preceitos da norma.  

Os instrumentos evidenciam o entendimento de que o Município de Recife é o titular 

da prestação dos serviços públicos de saneamento básico consistentes no abastecimento de 

água e esgotamento sanitário em seu território, sendo-lhe permitido delegar a execução direta 

ao Estado ou a ente integrante da administração indireta estatal. 

Conforme dispõe a cláusula segunda do convênio de cooperação, “a prestação dos 

serviços no âmbito da gestão associada será disciplinada por contrato de programa que se 

autoriza seja celebrado entre os CONVENENTES e a Companhia Pernambucana de 

Saneamento (COMPESA)”. O parágrafo primeiro do mesmo dispositivo elenca as disposições 

que deverão ser contempladas pelo contrato de programa, dispondo: 

 
“§ 1°. São cláusulas necessárias do contrato de programa as que estabeleçam:  
I – o objeto, a área e o prazo da prestação dos serviços em regime de gestão 
associada de serviços públicos;  
II – o modo, forma e condições de prestação dos serviços;  
III – os critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros definidores da qualidade dos 
serviços;  
IV – o cálculo de tarifas e  de outros preços públicos na conformidade da regulação 
dos serviços a serem prestados;  
V – procedimentos que garantam transparência da gestão econômica e financeira de 
cada serviço;  
VI – os direitos, garantias e obrigações dos contratantes, inclusive  os relacionados 
às previsíveis necessidades de futura alteração e expansão dos serviços e 
conseqüente modernização, aperfeiçoamento e ampliação dos equipamentos e 
instalações;  
VII – os direitos e deveres dos usuários para obtenção e utilização dos serviços;  

                                                           

407 É válido lembrar que a possibilidade de uma sociedade de economia mista estadual ser parte no contrato de 
programa tem alicerce no artigo 13, parágrafo quinto, da Lei federal n. 11.107/05. 
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VIII – a forma de fiscalização das instalações, dos equipamentos, dos métodos e das 
práticas de execução dos serviços, bem como a indicação  dos órgãos competentes 
para exercê-las;  
IX – as penalidades e sua forma de aplicação;  
X – os casos de extinção;  
XI – os bens reversíveis;  
XII – os critérios para o cálculo e a forma de pagamento das indenizações relativas 
aos investimentos que não foram amortizados por tarifas ou outras receitas 
emergentes da prestação dos serviços;  
XIII – a obrigatoriedade, forma e periodicidade da prestação de contas das tarifas e 
investimentos efetuados;  
XIV – a periodicidade em que se publicarão as demonstrações financeiras sobre a 
execução de contrato;  
XV – o foro e o modo amigável de solução das controvérsias contratuais.” 

 

Os itens elencados demonstram que as disposições exigidas ao contrato de programa 

pelo convênio de cooperação estão de acordo com o que demanda a Lei federal n. 11.107/05 e 

a Lei federal n. 8.987/95408.  

O exame do preâmbulo da minuta do contrato de programa celebrado entre o 

Município do Recife, o Estado de Pernambuco e a COMPESA permite-nos conhecer o 

cenário em que se deu a celebração do instrumento, do qual podemos destacar: 

- as características e necessidades técnicas, sociais e econômicas de integração dos 

sistemas de saneamento básico na Cidade do Recife; 

- a deficiência de marco regulatório do setor409, o que  acarretava a necessidade de 

maior definição do modelo institucional e das condições gerais para regulação da 

gestão dos serviços de saneamento básico, visando a dar pleno atendimento ao 

interesse público de universalização dos serviços. 

Quanto a suas bases legislativas, além do disposto no artigo 241 da Constituição da 

República e na Lei federal n. 11.107/05, tem-se:   

 - a Lei Estadual n. 6.307, de 29 de julho de 1971, que criou a Companhia 

Pernambucana de Saneamento S/A – COMPESA, e autorizou o Poder Executivo Estadual a 

delegá-la a prestação dos serviços públicos de saneamento básico no Estado;  

                                                           

408 Conforme já mencionado, a incidência da Lei federal n. 8.987/95 sobre a sistemática dos contratos de 
programa decorre do disposto no artigo 13, parágrafo primeiro, inciso I, segundo o qual o “contrato de programa 
deverá 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”. 
409 É válido lembrar que a Lei federal n. 11.445/07 ainda não havia sido publicada quando da celebração do 
contrato de programa em estudo. 
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- a Lei Orgânica do Município do Recife, art. 70, parágrafo único, III, referente à 

gestão intergovernamental, e artigos 123 e 124, concernentes à política de saneamento básico 

para o Município do Recife;  

- a Lei Estadual nº 12.524 de 30 de dezembro de 2003 que consolidou e aperfeiçoou as 

leis de criação da Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de 

Pernambuco – ARPE, atribuindo a esta autarquia a regulação e fiscalização dos serviços de 

saneamento no Estado;  

- o disposto na Lei Municipal nº 17.104, de 13 de julho de 2005, que criou a Autarquia 

de Saneamento do Recife – SANEAR, o Conselho Municipal de Saneamento e o Fundo 

Municipal de Saneamento.  

- o disposto na Lei Estadual n° 12.979, de 28 de dezembro de 2005, que autoriza o 

Estado de Pernambuco a promover com o Município do Recife a gestão associada de serviços 

públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário no âmbito de seu território 

municipal. 

O objeto do contrato de programa encontra-se definido em sua cláusula primeira, 

caracterizando-o como a “prestação de serviços públicos de abastecimento de água e de 

esgotamento sanitário sob o regime de gestão associada em todo o território do Município do 

Recife”. Os serviços deverão ser executados em consonância ao “Programa de Metas”, 

documento que integra o convênio de cooperação. O dispositivo afirma, ainda, que a 

Companhia Pernambucana de Saneamento será responsável pela execução dos serviços, 

detendo exclusividade sobre sua prestação. 

É lícito à COMPESA, todavia, nos termos do parágrafo terceiro da mesma cláusula, 

celebrar parcerias público-privadas, nos moldes da legislação federal410 e estadual411 que 

versam sobre a matéria, para a prestação dos serviços abrangidos pelo contrato de programa. 

                                                           

410 Lei federal n. 11.079/04 
411 Lei estadual n. 12.765/05 
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Paralelamente, a cláusula vigésima quarta412 do contrato de programa afirma a 

possibilidade de a COMPESA contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades 

inerentes, acessórias ou complementares ao serviço público de saneamento básico, sem 

prejuízo de sua responsabilidade perante o município titular dos serviços e os usuários. O 

dispositivo afirma ainda que tais contratos serão regidos pelo direito privado, e não criam 

nenhuma relação jurídica com o Município do Recife ou com o Estado de Pernambuco. 

Entretanto é válido salientarmos que o direito público poderá incidir sobre esses contratos 

com terceiros, em especial quando estiverem diretamente relacionados à prestação dos 

serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, ante a finalidade pública 

a que se propõem. 

Quanto ao prazo de vigência do contrato, este também é objeto da cláusula primeira, 

segundo a qual o mesmo vigorará por trinta anos. Entretanto, as partes poderão acordar a 

prorrogação do instrumento até trinta dias antes do advento do termo contratual original413.   

A cláusula segunda do contrato de programa traz uma série de definições, com o 

objetivo de tornar mais claro o instrumento e evitar falhas interpretativas. Cabe aqui 

assinalarmos que a definição de “serviços públicos de saneamento básico” no instrumento é 

distinta daquela posteriormente apresentada pela Lei federal n. 11.445/07, que, além do 

abastecimento de água e do esgotamento sanitário, engloba a limpeza urbana e o manejo de 

resíduos sólidos e a drenagem e manejo de águas pluviais urbanas.  

Para o contrato de programa celebrado entre o Estado de Pernambuco, o Município do 

Recife e a COMPESA, tem-se o seguinte conceito de saneamento básico, nos termos de sua 

cláusula segunda, inciso I: 

 
I. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO: são as atividades 
integradas que compreendem a totalidade dos serviços de captação, adução e 
tratamento de água bruta, e adução, reservação e distribuição de água tratada aos 

                                                           

412 Assim dispõe a cláusula vigésima quarta: 
“CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA. Sem prejuízo das responsabilidades e dos riscos previstos neste 
CONTRATO, a COMPESA poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, 
acessórias ou complementares ao SERVIÇO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO, bem como a 
implantação de projetos associados, desde que não ultrapassem o prazo de vigência do CONTRATO.  
§1º Os contratos de que trata esta cláusula serão regidos pelo Direito Privado, não se estabelecendo nenhuma 
relação jurídica de terceiros com o ESTADO, o MUNICIPIO ou a ARPE.  
§2º A execução das atividades contratadas com terceiros impõe o cumprimento das normas regulamentares 
inerentes à prestação dos serviços objeto deste CONTRATO.”   
413 Conforme dispõe a cláusula vigésima, em seu parágrafo terceiro. 
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USUÁRIOS, além da coleta, transporte e tratamento de esgoto sanitário, inclusive a 
sua disposição final no corpo receptor, nas ÁREAS AFETAS À EXPLORAÇÃO, 
obedecida a legislação em vigor, especialmente a ambiental. 

 

Em consonância ao que dispõe a Lei federal n. 8.987/95 em seu artigo 6º, é dever da 

COMPESA, durante toda a vigência contratual, prestar serviços adequados, compreendidos 

como aqueles que têm “condições efetivas de regularidade, continuidade, eficiência, 

segurança, atualidade, generalidade e cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas 

cobradas dos seus usuários”. Nesse sentido dispõe a cláusula terceira do contrato de programa 

e o respectivo parágrafo primeiro, condizendo com os princípios reitores da Administração 

Pública. O parágrafo segundo do dispositivo trata de definir cada adjetivo que caracteriza o 

serviço adequado, dispondo: 

 
§ 2º. Para os fins previstos neste CONTRATO consideram-se: 
a) regularidade: a prestação dos serviços públicos nas condições estabelecidas na 
legislação, nos regulamentos, no Convênio de Cooperação e neste Contrato de 
Programa e em outras normas técnicas em vigor;  
b) continuidade: a manutenção, em caráter permanente e ininterrupto, da prestação 
dos serviços e de sua oferta à população, em condições de regularidade; 
c) eficiência: a execução dos serviços de acordo com as normas técnicas aplicáveis e 
em padrões satisfatórios estabelecidos na regulação, que assegurem, qualitativa e 
quantitativamente, o cumprimento do Programa de Metas, pelo menor custo 
possível;  
d) segurança: a execução dos serviços de forma a garantir a segurança dos usuários, 
dos trabalhadores da COMPESA, da comunidade e do meio ambiente;  
e) atualidade: modernidade das técnicas, dos equipamentos e das instalações, sua 
conservação e manutenção, bem como a melhoria e expansão dos serviços na 
medida da necessidade dos usuários, visando cumprir plenamente com os objetivos e 
metas deste Contrato de Programa;  
f) generalidade: universalidade da prestação dos serviços, ou seja, assegurado o 
direito de acesso aos serviços a todos os tipos e categorias de usuários, observado o 
Programa de Metas;  
g) cortesia na prestação dos serviços: tratamento aos usuários com civilidade e 
urbanidade, assegurando o acesso facilitado e imediato às informações sobre os 
serviços, bem como para a apresentação de reclamações;  
h) modicidade: a justa correlação entre os encargos decorrentes da prestação dos 
serviços, a remuneração da COMPESA, e as contraprestações pecuniárias pagas 
pelos usuários. 

 

Não obstante o disposto na alínea “b” do parágrafo segundo, a interrupção dos 

serviços não caracterizará quebra de continuidade414 em situações de emergência ou após 

                                                           

414 De acordo com o parágrafo terceiro da cláusula terceira. 
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prévio aviso quando motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações; 

quando o usuário se negar em permitir a instalação de dispositivo de medição de consumo de 

água; em caso de manipulação indevida pelo usuário de instalação da COMPESA; na hipótese 

de eventos de força maior, caso fortuito, fato de príncipe ou fato da Administração, 

justificados e admitidos pela agência reguladora competente; e quando houver 

inadimplemento do usuário, considerando o interesse da coletividade. Em qualquer das 

situações, a descontinuidade deverá ser reduzida ao prazo estritamente necessário415. E, 

quando motivada por questões de ordem técnica, a interrupção dos serviços deverá ser 

comunicada com antecedência pela COMPESA aos usuários e à Agência Reguladora dos 

Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco – ARPE416. 

Ainda, a prestação dos serviços pela COMPESA está vinculada à segurança e 

adequação das instalações, podendo os serviços serem interrompidos quando aquelas forem 

inapropriadas ou em desconformidade com as normas técnicas ou de regulação. Nesse sentido 

dispõe o parágrafo sétimo da mesma cláusula terceira. 

Se, por um lado, pode parecer preciosismo dos entes contratantes definir 

minuciosamente o que vem a ser “serviço adequado”, por outro lado a medida parece salutar, 

considerando o longo prazo de vigência do contrato de programa e a necessidade de as partes 

signatárias, bem como os usuários, conhecerem claramente as suas obrigações e os seus 

direitos emergentes do instrumento. 

De acordo com a cláusula quarta do contrato de programa, 

 
CLÁUSULA QUARTA. Os critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros 
definidores da qualidade constam da legislação e regulamentos disciplinadores dos 
serviços, bem como do estabelecido no Convênio de Cooperação e neste Contrato de 
Programa. 

 

Tais critérios a que faz menção ao dispositivo se encontram especificados nos anexos 

ao contrato de programa – em especial em seu Anexo I, que traz o “Regulamento dos Serviços 

para Prestação dos Serviços Públicos de Saneamento Básico”, e em seu Anexo III, que trata 

das “Metas e Prazos dos Serviços”417. 

                                                           

415 De acordo com parágrafo quinto da cláusula terceira. 
416 De acordo com parágrafo quarto da cláusula terceira. 
417 Esses instrumentos são mencionados na cláusula segunda do contrato de programa, cujo parágrafo único 
dispõe: 
“Parágrafo único. Integram o CONTRATO, para todos os efeitos jurídico-legais, os seguintes Anexos: 
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Ressalte-se que, ante o advento da Lei federal n. 11.445/07, que estabelece diretrizes 

nacionais para o saneamento básico, os serviços objeto do contrato de programa ora 

examinado, apesar de o instrumento anteceder à lei, deverão observar os princípios 

fundamentais a que faz menção a referida lei federal em seu artigo 2º418.   

As tarifas referentes aos serviços públicos prestados são objeto de tratamento da 

cláusula quinta do contrato de programa, bem como se seu anexo II – Tarifas e Estrutura 

Tarifária. De acordo com o instrumento, a política tarifária deverá ser uniforme em todo o 

Estado de Pernambuco, sendo a COMPESA responsável por sua arrecadação.  Eventuais 

alterações tanto no valor das tarifas, no que tange à sua atualização, quanto da estrutura 

tarifária dar-se-ão mediante decisão da ARPE ou alteração legislativa ou regulamentar419. As 

atualizações tarifárias deverão preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, em 

observância ao que dispõe a Lei federal n. 8.987/95, em seus artigos 9º, §2º, e 10º420.  

Além das tarifas, é lícito à COMPESA auferir receitas adicionais ou preços públicos 

não tarifários, nos termos do parágrafo terceiro da cláusula quinta do contrato de programa, 

segundo a qual: 

 
§ 3º. Os preços públicos não tarifários auferidos pela COMPESA são os decorrentes 
da prestação dos serviços complementares ou adicionais aos serviços públicos 
objetos deste Contrato de Programa, na forma definida na regulação. 

 

A definição de serviços adicionais e complementares consta na cláusula segunda do 

instrumento em exame, incisos XI e XII, respectivamente, in verbis: 

 

XI. SERVIÇO ADICIONAL: é todo e qualquer serviço não relacionado aos 
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO ou aos SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES, que poderá ser prestado pela COMPESA, na forma prevista 

                                                                                                                                                                                     

I – Anexo I – Regulamento dos Serviços para Prestação dos Serviços Públicos de Saneamento Básico; 
II Anexo II – Tarifas e Estrutura Tarifária; 
III – Anexo III – Metas e Prazos dos Serviços.” 
418 A respeito dos princípios fundamentais segundo os quais devem ser prestados os serviços de saneamento 
básico, conferir o item 4.1 do presente capítulo. 
419 Conforme dispõe a cláusula quinta do contrato de programa, em seu parágrafo segundo. 
420 Segundo os dispositivos da Lei federal n. 8.987/95: 
“Art. 9º (...) 
§ 2o Os contratos poderão prever mecanismos de revisão das tarifas, a fim de manter-se o equilíbrio econômico-
financeiro. 
Art. 10. Sempre que forem atendidas as condições do contrato, considera-se mantido seu equilíbrio econômico-
financeiro.” 



187 
 

 

neste CONTRATO, com a utilização dos bens afetos ou vinculados aos SERVIÇOS 
PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO; 
XII. SERVIÇO COMPLEMENTAR: é o serviço auxiliar, complementar e/ou 
correlato aos SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO, 
compreendendo as atividades de corte, religação, expedição da segunda via de conta, 
entre outras; 

 

Note-se que a admissibilidade da auferição de receitas acessórias é usualmente 

conhecida nas concessões contempladas pela Lei federal n. 8.987/95, cujo artigo 11421 trata do 

tema. Observa-se, portanto, mais uma vez, os reflexos da lei federal de concessões de serviços 

públicos sobre o contrato de programa, como determina a Lei federal n. 11.107/05, em seu 

artigo 13, parágrafo primeiro, inciso I. Ressalte-se, ainda, que essa espécie de receita “extra” 

em relação à tarifária é interessante ao contrato, à medida que permite a modicidade na 

cobrança das tarifas.   

A cláusula sétima422, por sua vez, aventa a possibilidade de, adicionalmente às tarifas 

pagas pelos usuários, o Município de Recife e o Estado de Pernambuco participarem do 

custeio da expansão ou melhoria dos serviços de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário objeto do contrato de programa. Nessa hipótese, a regulação tarifária deverá 

considerar os valores investidos quando da efetuação de seu cálculo, bem como na ocasião do 

registro dos bens vinculados aos serviços.  

A obtenção de recursos financeiros necessários à execução das obras e dos serviços 

públicos de saneamento básico, por sua vez, é responsabilidade da COMPESA. Contudo, o 

Estado de Pernambuco e o Município do Recife poderão responsabilizar-se pela obtenção de 

recursos necessários à execução das obras e investimentos destinados à expansão e melhoria 

                                                           

421 “Art. 11. No atendimento às peculiaridades de cada serviço público, poderá o poder concedente prever, em 
favor da concessionária, no edital de licitação, a possibilidade de outras fontes provenientes de receitas 
alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados, com ou sem exclusividade, com vistas a 
favorecer a modicidade das tarifas, observado o disposto no art. 17 desta Lei. 
Parágrafo único. As fontes de receita previstas neste artigo serão obrigatoriamente consideradas para a aferição 
do inicial equilíbrio econômico-financeiro do contrato.” 
 
422 De acordo com a cláusula sétima: 
“CÁUSULA SÉTIMA. Além das tarifas e outros preços públicos a melhoria ou expansão dos serviços poderão 
ser custeados com recursos obtidos pelo Estado de Pernambuco ou pelo Município do Recife.  
§ 1º. Havendo a hipótese acima, a regulação tarifária deverá considerar os valores investidos e as condições de 
repasse dos ativos deles resultantes, visando à modicidade tarifária, quando for o caso, para o adequado cálculo 
dos valores das tarifas e registro dos bens vinculados aos serviços.  
§ 2º. No caso de os recursos investidos pelo Município do Recife serem oriundos de financiamento, mediante 
termo aditivo a este contrato, poderão estes valores vir a ser integrados na tarifa.” 
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dos serviços. É nesse sentido a exegese da cláusula nona e respectivo parágrafo primeiro da 

minuta do contrato de programa. Ainda no que se refere à obtenção de financiamentos para a 

consecução do objeto contratual, a cláusula permite à COMPESA, nos contratos de 

financiamento, oferecer em garantia os direitos emergentes do contrato de programa, até o 

limite autorizado pela ARPE. A disposição faz uníssono ao artigo 28 da Lei federal n. 

8.987/95423. 

Também é obrigação da COMPESA obter as licenças necessárias à execução das 

obras424, além do desenvolvimento e execução dos projetos básicos e executivos, os quais 

deverão ser apresentados à ARPE. Caberá à ARPE e ao Município do Recife analisarem a 

obra, e, caso esta esteja em desconformidade com o projeto básico ou executivo, apresente 

defeitos ou tenha sido realizada com o emprego de materiais de baixa qualidade, poderão eles 

solicitar o seu refazimento, garantidos os direitos do contraditório e da ampla defesa à ARPE.   

A realização de eventuais desapropriações ou a imposição de servidões administrativas 

necessárias à consecução do objeto do contrato de programa também é competência da 

COMPESA, que deverá arcar com os ônus decorrentes das mesmas425.  

A meta de universalização na prestação dos serviços de saneamento básico objeto do 

contrato de programa resta evidenciada em sua cláusula oitava. O dispositivo impõe à 

COMPESA alocar anualmente um percentual de recursos para investimentos em “saneamento 

integrado” em áreas de baixa renda priorizadas pelo Município de Recife. Compreende-se por 

saneamento integrado, nos termos da cláusula segunda, a “ferramenta de intervenção 

intergovenamental para dotar o espaço urbano de condições adequadas de vida, mediante um 

conjunto de ações intersetoriais, de forma a integrar os segmentos de abastecimento de água, 

esgotamento sanitário, pavimentação e drenagem de vias, melhoria e/ou construção de 

instalações hidrossanitárias das residências, remoção e relocação de famílias para o 

reordenamento urbano, com conseqüente construção de moradias e educação sanitária e 

ambiental”. Paralelamente, o Município se compromete a realizar as obras necessárias à 

viabilização da implementação da infra-estrutura de saneamento básico. Para tal, poderá 

usufruir dos recursos destinados ao saneamento integrado.  

                                                           

423 Art. 28. Nos contratos de financiamento, as concessionárias poderão oferecer em garantia os direitos 
emergentes da concessão, até o limite que não comprometa a operacionalização e a continuidade da prestação do 
serviço. 
424 Nesse sentido dispõe a cláusula décima do contrato de programa. 
425 Conforme dispõe a cláusula décima primeira do contrato de programa. 
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O dispositivo, ao tratar de medidas que busquem a universalização dos serviços de 

saneamento básico, enaltece o que posteriormente foi reconhecido pelo legislador na Lei 

federal n. 11.445/07, cujo artigo 2º, inciso I, elenca como um dos princípios fundamentais do 

saneamento a universalização de acesso. 

Além da preocupação com a universalização dos serviços de esgotamento sanitário e 

abastecimento de água, o contrato de programa se mostra também atento à proteção 

ambiental. De acordo com a sua cláusula décima segunda, a Agência Reguladora dos Serviços 

Públicos Delegados do Estado de Pernambuco – ARPE “poderá exigir que a COMPESA, no 

curso do período da vigência deste contrato, adote programas e implemente medidas 

preventivas e/ou corretivas do meio ambiente, inclusive por intermédio de novas obras e 

serviços não previstos originariamente, observado o equilíbrio econômico-financeiro do 

contrato”.    

A cláusula faz uníssono ao que viria a dispor, em 2007, a Lei federal n. 11.445/07, 

que, dentre os princípios fundamentais do saneamento básico insculpidos em seu artigo 2º, 

afirmou que o saneamento básico e o esgotamento sanitário, bem como a limpeza urbana e o 

manejo dos resíduos sólidos, devem ser realizados de modo adequado à proteção do meio 

ambiente426. 

De modo parelho ao que caracteriza as concessões da Lei federal n. 8.987/95, a minuta 

do contrato de programa ora em exame atribui à COMPESA a cobertura dos riscos inerentes à 

execução das atividades pertinentes ao contrato. 

A cláusula décima quarta do contrato de programa trata da transparência na gestão 

econômica e financeira dos serviços que constituem seu objeto. É dever da COMPESA adotar 

procedimentos nesse sentido, permitindo que se identifique o arrecadado e o investido no 

território do município de Recife, tanto no âmbito dos serviços de esgotamento sanitário 

quanto no dos serviços de abastecimento de água. Dentre os procedimentos mencionados 

expressamente pela cláusula, tem-se: 

                                                           

426 Nesse sentido dispõe o inciso III, do referido artigo 2º, in verbis: 
“ Art. 2º. Os serviços públicos de saneamento básico serão prestados com base nos seguintes princípios 
fundamentais: 
III - abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos realizados de 
formas adequadas à saúde pública e à proteção do meio ambiente”. 



190 
 

 

- inventariar, no prazo de três anos da assinatura do contrato de programa, todos os 

bens e equipamentos vinculados à prestação dos serviços e manter em dia o 

inventário e o registro dos bens vinculados e não vinculados aos serviços;  

- elaborar relatórios anuais de desempenho;  

- apresentar anualmente à ARPE, ao Estado e ao Município relatórios técnicos e 

demonstrativos operacionais e financeiros;   

- prestar ao Estado, ao Município ou à ARPE as informações que lhe forem 

solicitadas. 

A necessidade de transparência é enfatizada pela cláusula vigésima terceira do 

contrato de programa, que trata da obrigatoriedade, da forma e da periodicidade da prestação 

de contas das tarifas e investimentos efetuados. Segundo o dispositivo, 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA. Os relatórios anuais de desempenho deverão 
demonstrar o arrecadado na área da prestação dos serviços em gestão associada, bem 
como os investimentos nela efetuados.  
§ 1º. Os relatórios anuais de desempenho deverão ser publicados por extrato no 
Diário Oficial do Estado e, em sua íntegra, na rede mundial de computadores - 
internet. 
§ 2º. As normas de regulação poderão exigir que os relatórios anuais de desempenho 
sejam apresentados em audiência pública, onde assegurada a participação das 
entidades representativas da sociedade civil e dos consumidores. 

 

Note-se que tais medidas são consoantes a alguns dos deveres das concessionárias de 

serviço público, no âmbito das concessões disciplinadas pela Lei federal n. 8.987/95427. 

A cláusula décima quinta trata da condição do usuário dos serviços públicos de 

saneamento objeto do contrato de programa, arrolando seus direitos e deveres. Nesse 

diapasão, podemos destacar o direito de receber os serviços de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário em condições adequadas. Esse direito coaduna com a premissa de que é 

dever do Estado garantir serviços públicos adequados à população. No presente caso, 

conforme já exposto, o próprio contrato de programa traz a definição de “serviço adequado”, 

no parágrafo segundo de sua cláusula segunda. Outros direitos referem-se ao recebimento de 

informações para a defesa de seus direitos e para a eficiente utilização dos serviços prestados. 

Em contrapartida, o usuário tem o dever de pagamento das tarifas e outros preços públicos, 

                                                           

427 Vide o artigo 30 da Lei federal n. 8.987/95, no que se refere à prestação de informações referentes a aspectos 
operacionais, econômicos e financeiros, e o artigo 31, inciso II, relativo à manutenção de inventário e registro de 
bens. 
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fixados na forma da regulação, além de dever contribuir para a boa execução dos serviços 

pela COMPESA, atuando de forma colaborativa e zelando pelos bens vinculados aos serviços. 

Quanto às atribuições das partes signatárias do contrato de programa – Estado de 

Pernambuco, Município do Recife e COMPESA –, essas estão elencadas na cláusula décima 

sétima.  

São poucas as obrigações específicas do Estado de Pernambuco. Além de estar 

incumbido de definir a política estadual de saneamento básico, cabe ao ente estatal fornecer 

informações úteis e necessárias à execução dos serviços. Já os deveres do Município do 

Recife são mais específicos e evidenciam a titularidade municipal dos serviços públicos de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário. Cabe a ele as tarefas de acompanhamento e 

fiscalização, indicação de eventuais penalidades aplicáveis, definição dos investimentos a 

serem realizados, dentre outros. 

Não obstante as obrigações específicas do Estado e do Município, os entes federativos 

possuem alguns deveres compartilhados. Muitos deles têm como escopo permitir à 

COMPESA a prestação dos serviços objeto do contrato de programa. Nessa égide, ambos 

deverão declarar bens imóveis de utilidade pública, para fins de desapropriação ou instituição 

de servidão administrativa, estabelecer limitações administrativas e autorizar ocupações 

temporárias de bens imóveis para assegurar a realização e a conservação de serviços e obras 

vinculadas à exploração dos serviços em questão428, bem como garantir à COMPESA a plena 

utilização dos bens afetos à exploração em face de qualquer instância do Poder Público429. 

Ainda, deverão conceder tempestivamente à Companhia as licenças e autorizações 

necessárias430. 

Outros deveres comuns demonstram uma preocupação do contrato de programa com o 

meio ambiente, como já apresentada em sua cláusula décima segunda. De acordo com o 

inciso II do parágrafo terceiro, Estado e Município deverão “promover e desenvolver medidas 

que assegurem a adequada preservação e conservação do meio ambiente”. O inciso VI, por 

sua vez, lhes obriga a “Desenvolver projetos que valorizem a economia de água, a fim de 

viabilizar políticas de preservação dos recursos hídricos e do meio ambiente”.  

                                                           

428 Conforme dispõe a cláusula décima sétima, em seu parágrafo terceiro, inciso I. 
429 Conforme dispõe a cláusula décima sétima, em seu parágrafo terceiro, inciso III. 
430 Conforme dispõe a cláusula décima sétima, em seu parágrafo terceiro, inciso V. 
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Algumas atribuições comuns revelam uma perspectiva de melhoria do serviço público 

objeto do contrato de programa. Nesse sentido, o parágrafo quarto da mesma cláusula décima 

sétima, em seu inciso III, determina que o Estado de Pernambuco e o Município do Recife 

deverão estimular o aumento da qualidade e o incremento da produtividade dos serviços 

públicos de saneamento básico prestados pela COMPESA.   

As obrigações da COMPESA, além daquelas presentes em dispositivos esparsos ao 

longo do contrato, estão concentradas no parágrafo quinto da cláusula décima sétima. Em 

linhas gerais, os deveres elencados referem-se à prestação dos serviços públicos de 

abastecimento de água e de esgotamento sanitário de modo adequado; às obrigações relativas 

aos bens afetos ou não afetos à exploração dos serviços; à transparência e prestação de 

informações ao Município, ao Estado, à agência reguladora e aos usuários; e à devida 

alocação de recursos para os investimentos priorizados pelo Município. 

Algumas obrigações têm foco na figura do usuário, como aquela inscrita no inciso VII, 

de “informar aos usuários acerca do desempenho dos serviços prestados, das metas e 

objetivos alcançados e a alcançar, das razões e da forma de cálculo do reajuste e da revisão 

das tarifas, observados os prazos previstos neste contrato”. Já o inciso IX, impõe o dever de 

“manter, na sede da administração e em seus escritórios regionais, livros numerados e visados 

pela ARPE, bem como sistema de atendimento e de recebimento de reclamações por telefone, 

acessível por ligação gratuita, destinados ao registro de reclamações ou queixas relativas à 

prestação de serviços públicos de saneamento básico e à conduta da COMPESA e de seus 

prepostos”. Ainda tratando do tema, o inciso XIX determina que a COMPESA deverá “enviar 

à ARPE e ao Município, semestralmente, relatório sobre as reclamações apresentadas pelos 

usuários e sobre as providências adotadas relativas ao objeto deste contrato”. 

Já algumas obrigações são bastante específicas quanto aos serviços de saneamento 

básico em questão – nesse sentido, tem-se o inciso XIII, segundo o qual cabe à COMPESA 

“promover, durante o prazo da vigência deste contrato, análises de laboratório 

correspondentes ao desempenho de cada Unidade, bem como as análises para garantir a boa 

qualidade da água fornecida e que o esgoto tratado esteja dentro dos parâmetros e prazos 

estabelecidos pela legislação, encaminhado relatórios-síntese de resultados à ARPE, 

observado o regulamento dos serviços”.   

Quanto às penalidades em decorrência do descumprimento de cláusula do contrato de 

programa ou de normas regulamentares, em consonância com a exigência do artigo 13, 
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parágrafo segundo, inciso II da Lei federal n. 11.107/05, essas são objeto de tratamento da 

cláusula décima nona do contrato de programa, que estipula duas espécies, a multa e a 

advertência, de acordo com a gravidade da infração431.  

O parágrafo quinto da cláusula décima nona ressalta que o pagamento da multa não 

exime a COMPESA do dever de sanar a falha ou irregularidade que a originou. Importante 

ressaltar que, apesar de a cláusula não mencionar expressamente, nenhuma sanção – seja 

advertência ou multa – será aplicada sem que seja oportunizado os direitos do contraditório e 

da ampla defesa. Além de tais direitos se tratarem de princípios constitucionais, nos termos do 

artigo 5º, inciso LV, a Lei estadual n. 12.524/03 os garante em seu artigo 21432.     

A cláusula vigésima do contrato de programa trata das hipóteses de extinção do 

instrumento, elencando as seguintes: 

- pelo Estado ou Município, unilateralmente, através de rescisão fundamentada e 

motivada, sempre que o relevante interesse público o autorize, na forma definida 

no contrato de programa;  

- advento do termo final do prazo do contrato de programa, sem que haja 

prorrogação pactuada entre as partes;  

- falência, extinção ou impossibilidade de prestação dos serviços pela COMPESA.  

Além das acima citadas, podem resultar na extinção do contrato de programa, ante a 

incidência da Lei federal n. 8.987/95433, a encampação e a sua anulação, bem como a hipótese 

prevista no artigo 13, §6º, da Lei federal n. 11.107/05, ou seja, caso a COMPESA deixe de 

integrar a administração indireta do Estado de Pernambuco. 

Em homenagem ao princípio da continuidade do serviço público e buscando garantir a 

não interrupção na execução das atividades de abastecimento de água e esgotamento sanitário, 

o parágrafo primeiro da cláusula vigésima determina: 
                                                           

431 De acordo com o parágrafo terceiro, o valor total das multas aplicadas a cada mês não poderá exceder os 
limites previstos na Lei Estadual n. 12.524/03 – lei que cria e disciplina a atuação da Agência Reguladora dos 
Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco – ARPE. É o artigo 25 da norma que trata da matéria, e 
dispõe: 
“Art. 25 A multa poderá ser imposta isoladamente ou em conjunto com outra sanção, não devendo ultrapassar o 
valor de 2% (dois por cento) do faturamento correspondente aos últimos 12 (doze) meses anteriores à lavratura 
do auto de infração, para cada infração cometida.” 
432 “Art. 21 Nenhuma sanção será aplicada sem a oportunidade de prévia e ampla defesa.” 
433 É o artigo 35 da Lei federal n. 8.987/95 que trata das formas de extinção de um contrato de concessão.  
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§ 1º A rescisão unilateral, total ou parcial do contrato por qualquer dos contratantes, 
não afeta a permanência da COMPESA como entidade executora da prestação dos 
serviços de saneamento básico até que se processe e finalize a formalização de novo 
instrumento que assegure a exploração regular dos serviços por terceiro. Nesse caso, 
sem prejuízo da reversão ou indenização dos bens afetos à exploração, obriga-se a 
COMPESA a continuar a prestar, de maneira adequada, os serviços públicos, nas 
mesmas bases deste contrato, até que ocorra a sua substituição, respeitado o equilíbrio 
econômico financeiro previsto no contrato.  

 

Outra disposição que busca assegurar a continuidade dos serviços prestados pela 

COMPESA é aquela do parágrafo oitavo da mesma cláusula vigésima, que corrobora: 

 
§ 8º Em ocorrendo a extinção do contrato, o Estado poderá, a seu exclusivo critério, 
assumir os contratos celebrados pela COMPESA, desde que necessários à 
continuidade dos serviços públicos, incluindo-se dentre estes os contratos de 
financiamento das expansões previamente aprovadas e que não comporte período de 
amortização superior ao prazo restante ao prazo de término do contrato. 

 

O parágrafo sétimo, por sua vez, afirma que, uma vez extinto o contrato, os bens 

afetos à execução dos serviços de saneamento objeto do contrato de programa, permanecerão 

vinculados à prestação dos serviços, o que garante a continuidade dos serviços. 

A cláusula vigésima primeira é que disciplina o regime dos bens vinculados à 

prestação dos serviços objetos do contrato de programa. De acordo com o caput do 

dispositivo,   

 
os bens vinculados à prestação dos serviços não poderão ser alienados ou onerados, 
por qualquer forma, e permanecerão vinculados à prestação dos serviços, mesmo na 
hipótese de extinção do Contrato de Programa, sem prejuízo das indenizações 
cabíveis, na proporção dos investimentos realizados pelas partes. 

 

Todos os bens deverão ser registrados na contabilidade da COMPESA, permitindo a 

sua fácil identificação – o que se demonstrará especialmente útil no momento da reversão. De 

acordo com o parágrafo quarto, os bens vinculados aos serviços deverão ser mantidos em bom 

estado de conservação, devendo ser reformado ou substituídos se necessário, de modo que, 

quando da extinção do contrato, encontrem-se em seu estado normal de utilização, excetuado 

o desgaste normal proveniente de seu uso regular. 

Na extinção do contrato de programa, todos os bens afetos à exploração permanecerão 

vinculados à prestação dos serviços, sem prejuízo das indenizações cabíveis, na proporção dos 
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investimentos realizados434. A indenização deverá ser efetuada, no todo ou em parte, por meio 

de participação acionária, proporcional aos investimentos, conforme inteligência da cláusula 

vigésima segunda. 

Ressalte-se que as disposições buscam atender à exigência da Lei federal n. 11.107/05, 

cujo artigo 13, §2º, ao elencar as cláusulas necessárias aos contratos de programa quando a 

gestão associada originar a transferência total ou parcial de bens essenciais à continuidade dos 

serviços transferidos, afirma que os instrumentos deverão conter cláusulas estabelecendo a 

identificação dos bens transferidos e 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. Todavia, não tratam do tema de modo 

pormenorizado. É válido lembrar que é aplicável à questão, conjuntamente, o artigo 36 da Lei 

federal n. 8.987/95. Segundo o preceito legal, “a reversão no advento do termo contratual far-

se-á com a indenização das parcelas dos investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda 

não amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a 

continuidade e atualidade do serviço concedido”. 

Quanto à resolução de controvérsias advindas do contrato de programa, o instrumento 

busca solucioná-los, a princípio, de modo amigável. Nesse sentido, a cláusula vigésima sexta 

do contrato afirma que deverão ser dirimidas pela Agência Reguladora dos Serviços Públicos 

Delegados do Estado de Pernambuco – ARPE. Todavia, o instrumento não faz menção ao 

procedimento arbitral propriamente dito435. Na impossibilidade de um acordo, é eleito como 

foro competente para sua resolução o foro da Comarca de Recife. 

 A breve análise do contrato de programa celebrado entre o Estado de Pernambuco, o 

Município de Recife e a COMPESA, para a prestação dos serviços públicos de abastecimento 

de água e esgotamento sanitário no município de Recife permite-nos afirmar que, em linhas 

gerais, o instrumento encontra-se em consonância com a Lei federal n. 11.107/05 e sua 

disciplina referente ao contrato de programa.  

 Entretanto, dado o advento da Lei federal n. 11.445/07, que estabelece diretrizes 

nacionais para o saneamento básico, posterior à celebração do contrato de programa ora 

examinado, faz-se necessário que, em alguns aspectos, o instrumento seja adaptado aos 

preceitos daquela norma.  

                                                           

434 Conforme dispõe a cláusula vigésima segunda do contrato de programa. 
435 Compreendido como aquele disciplinado pela Lei federal n. 9.307/96. 



196 
 

 

Note-se que o contrato de programa já previa essa hipótese no parágrafo nono de sua 

cláusula vigésima, que afirma: 

 
§ 9º Com a edição de lei que defina o marco regulatório do setor de saneamento 
comprometem-se os contratantes a efetuar as adequações necessárias à 
compatibilização do presente contrato ao referido instrumento legal. 

 

Apesar de já transcorrido tempo razoável desde a publicação da Lei federal n. 

11.445/07, o contrato de programa ainda carece das adaptações necessárias, não obstante, em 

muitos aspectos estar de acordo com a novel legislação.  

Dentre as adaptações necessárias, tem-se o acréscimo, no contrato de mecanismos de 

controle social nas atividades de planejamento, regulação e fiscalização dos serviços, como 

determina a Lei federal n. 11.445/07 em seu artigo 11, parágrafo segundo, inciso V. 

No que se refere à presença, no contrato, das metas progressivas e graduais de 

expansão dos serviços, que demanda o mesmo artigo 11, parágrafo segundo, em seu inciso II, 

essas não se encontram presentes no contrato de programa, mas sim no convênio de 

cooperação celebrado entre o Estado de Pernambuco e o Município de Recife, constituindo 

seu Anexo I. Portanto, em alguns aspectos, o convênio de cooperação deverá ser lido em 

conjunto ao contrato de programa para uma adequada interpretação, em especial ante as 

exigências da Lei federal n. 11.445/07.   

É importante ressaltar que o contrato de programa ora examinado foi um dos primeiros 

instrumentos a seguir o modelo inaugurado pela Lei federal n. 11.107/05. Considerando a 

falta de antecedentes, é possível afirmar que ele atende de modo satisfatório o seu escopo, 

apesar de olvidar o tratamento de alguns aspectos necessários, face disposições da 

mencionada Lei federal n. 11.107/05 e da Lei federal n. 8.987/95, e tratar outros de modo um 

tanto genérico. 

O fato de o instrumento sedimentar a relação estabelecida entre a COMPESA e o 

Município de Recife, titular dos serviços públicos de esgotamento sanitário e abastecimento 

de água, para a sua execução, é, contudo, bastante salutar. A definição clara das obrigações 

das partes permite que seu bom cumprimento seja exigível, o que proporciona um melhor 

serviço público aos usuários. 
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4.4 A experiência de Curitiba e região metropolitana: o consórcio intermunicipal para a gestão 
dos resíduos sólidos urbanos 

 

Em 20 de abril de 2007 os Municípios de Curitiba, Almirante Tamandaré, Araucária, 

Balsa Nova, Campina Grande do Sul, Campo Largo, Campo Magro, Colombo, Contenda, 

Fazenda Rio Grande, Mandirituba, Pinhais, Quatro Barras, Quitandinha e São José dos 

Pinhais, situados no Estado do Paraná, firmaram protocolo de intenções objetivando a 

constituição do Consórcio Intermunicipal para a Gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos - 

CONRESOL. O protocolo de intenções foi ratificado, mediante lei, sem reservas, por todos os 

municípios signatários, convertendo-se em contrato de consórcio público e formalizando, 

assim, a criação do CONRESOL, associação pública sem fins lucrativos. 

O Consórcio Intermunicipal para a Gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos tem como 

objetivo “organizar e proceder ações e atividades para a gestão do sistema de tratamento e 

destinação final dos resíduos sólidos urbanos gerados pelos municípios integrantes”, 

conforme dispõe o item 1 de seu instrumento constitutivo. O item 1.1 elenca as possibilidades 

de atuação do CONRESOL para a consecução de seu objetivo, dispondo: 

 
1.1 Para o cumprimento de suas finalidades, o CONSÓRCIO terá como atribuições, 
ficando autorizado à: 
a. Representar o conjunto dos Municípios que o integram, em matéria referente a sua 
finalidade, perante quaisquer outras entidades de direito público ou privado, 
nacionais e internacionais; 
b. Planejar, supervisionar, coordenar, orientar, gerir, controlar e avaliar as ações e 
atividades do CONSÓRCIO; 
c. Prestar, quer através de contratação, quer através de concessão ou parcerias 
público privadas, serviços públicos inerentes ao tratamento e a destinação final dos 
resíduos sólidos urbanos gerados pelos municípios integrantes do Consórcio, 
observada a legislação vigente e aplicável;  
d. Cumprir e fazer cumprir a legislação ambiental, bem como qualquer outra 
legislação correlata, relacionada com o gerenciamento do tratamento e da destinação 
final dos resíduos sólidos urbanos dos Municípios integrantes do CONSÓRCIO; 
e. Celebrar acordos, ajustes, parcerias, convênios, e contratos inerentes ou 
compatíveis com a finalidade e os objetivos do CONSÓRCIO, com a administração 
pública, a iniciativa privada, entidades do terceiro setor e organismos internacionais, 
conforme legislação vigente e aplicável;  
f. Definir preços e tarifas, bem como seu reajuste, revisão e reequilíbrio financeiro, 
levando em conta, além dos custos operacionais, os critérios definidos pela 
legislação vigente de cada ente consorciado pela oferta do serviço público, 
respeitando as regras de rateio estabelecidas nos instrumentos contratuais, 
quantidade de resíduos gerada em cada município, e legislação vigente. 
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g. Celebrar parcerias e ou instrumentos congêneres, com Órgãos e entidades 
públicas e privadas, nacionais, estrangeiras, ou internacionais, que se dediquem à 
pesquisa, a administração e a operacionalização de sistemas de gerenciamento de 
resíduos sólidos urbanos, visando à melhoria da qualidade do serviço prestado, sua 
expansão e modicidade. 

 

O dispositivo é consoante à Lei federal n. 11.107/05, cujo artigo 2º afirma que, para 

cumprir seus objetivos, o consórcio público poderá firmar contratos, convênios e acordos de 

qualquer natureza. 

O presente consórcio público se enquadra na concepção de prestação regionalizada 

delineada pela Lei federal n. 11.445/07436. Nesse modelo um único prestador é responsável 

pela execução dos serviços para vários municípios, existindo compatibilidade de 

planejamento e uniformidade de fiscalização e regulação dos serviços, bem como de sua 

remuneração. 

O CONRESOL possui a seguinte estrutura básica: Assembléia Geral, Presidente, 

Vice-Presidente, Conselho Fiscal, Conselho Técnico, Câmaras Técnicas e Secretaria 

Executiva. A Assembléia Geral é a instância máxima de deliberação do consórcio, em 

conformidade com o que dispõe a Lei federal n. 11.107/05 em seu artigo 4º, inciso VII.    

O patrimônio e os recursos financeiros do CONRESOL são objeto do item 12 do 

Protocolo de Intenções. De acordo com o instrumento, constituem o patrimônio do consórcio 

bens por ele adquiridos a qualquer título, inclusive aqueles advindos de doações realizadas 

por entidades públicas ou privadas, além daqueles a ele transferidos por ente consorciado – o 

que pode ser feito através de contrato de programa, instrumento de transferência ou de 

alienação. 

Dentre os recursos do consórcio, tem-se a contribuição periódica dos consorciados, a 

tarifa arrecada decorrente da prestação do serviço público de saneamento básico que constitui 

seu objeto, auxílios, contribuições e subvenções, rendas decorrentes de seu patrimônio, 

doações, legados e o produto da alienação de bens seus. A contribuição periódica devida pelos 

entes consorciados deve ser recolhida anualmente e tem como escopo o custeio das despesas 

gerais de administração do consórcio, sendo rateadas em função da quantidade de resíduos 

geradas em cada município. A mesma metodologia se aplica à tarifa arrecada em razão da 

                                                           

436 A prestação regionalizada é objeto do capítulo III da Lei federal n. 11.445/07, compreendendo os artigos 14 a 
18. 
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prestação dos serviços objeto do CONRESOL, a qual será destinada para o tratamento no 

sistema gerenciado pelo consórcio. 

Quanto ao pessoal, os servidores ou empregados públicos que vierem a ser cedidos ao 

consórcio não passam a ter vínculo empregatício com o ente associativo, permanecendo a 

vinculação originária aos municípios de origem. Todavia, o CONRESOL também possuirá 

quadro de funcionários próprios, como dispõe a alínea “c” do item 12.3 do Protocolo de 

Intenções e seu anexo III, e poderá realizar contratações por tempo determinado, em 

consonância ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho, a fim de atender necessidades 

excepcionais. 

O direito de retirada é assegurado aos consorciados pelo item 13 do Protocolo de 

Intenções. Em consonância ao que dispõe o artigo 11 da Lei federal n. 11.107/05, a retirada 

depende de ato formal do representante do Município anunciada na Assembléia Geral. O 

instrumento estipula o prazo de 180 dias como mínimo entre o anúncio da retirada e sua 

ocorrência. Segundo inteligência do parágrafo primeiro do referido artigo 11, os bens 

destinados ao consórcio público pelo consorciado retirante somente serão revertidos ou 

retrocedidos no caso de expressa previsão no instrumento de transferência ou de alienação. 

Ademais, a retirada não prejudica obrigações previamente constituídas.        

A extinção do contrato de consórcio público dar-se-á se assim decidirem dois terços de 

seus membros em Assembléia Geral. A decisão deverá constar em instrumento a ser ratificado 

mediante lei por todos os entes consorciados. 

Apesar de um exame geral do contrato de consórcio do CONRESOL demonstrar estar 

o instrumento consoante às disposições da Lei federal n. 11.107/05, uma apreciação mais 

atenta de como vem se dando a sua atuação nos permite apontar algumas falhas 

procedimentais.  

Note-se que a alínea “c” do item 1 do instrumento consorcial afirma ser o 

CONRESOL competente para prestar os serviços públicos inerentes ao tratamento e a 

destinação final dos resíduos sólidos urbanos gerados pelos municípios integrantes do 

consórcio.  

Contudo, tais serviços, compreendidos como serviços públicos de interesse local são, 

nos termos do que dispõe o artigo 30, inciso V, da Constituição da República, de competência 

individual dos municípios. É certo que é possível a gestão associada desses serviços por um 
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conjunto de municípios, conforme inteligência do artigo 241 do texto constitucional, mediante 

a constituição de um consórcio público, nos termos das Lei federal n. 11.107/05. 

O consórcio público é, por definição, na forma disposta pelo artigo 2º, inciso I, do 

Decreto federal n. 6.017/07, a pessoa jurídica formada exclusivamente por entes da Federação 

para estabelecer relações de cooperação federativa, inclusive a realização de objetivos de 

interesse comum. 

Sendo assim, considerando a competência municipal pela prestação dos serviços 

públicos de saneamento básico e a possibilidade da gestão associada, por meio de um 

consórcio público, faz-se necessária a delegação de sua execução pelo Município ao 

consórcio. 

Nesse contexto, tem-se a previsão do artigo 2º, inciso III, da Lei federal n. 11.107/05, 

segundo o qual o consórcio público, para cumprimento de seus objetivos, poderá ser 

contratado pela administração direta dos entes da Federação. Para viabilizar a avença, tem-se 

como instrumento adequado o contrato de programa, conforme dispõe o artigo 13 da Lei 

federal n. 11.107/05, in verbis: 

 
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. 

 

Paralelamente, o artigo 10 da Lei federal n. 11.445/07, após autorizar a delegação dos 

serviços públicos de saneamento básico em seu artigo 8º, impõe a celebração de contrato 

quando os mesmos não forem prestados diretamente pelo seu titular, dispondo:   

  

Art. 10.  A prestação de serviços públicos de saneamento básico por entidade que 
não integre a administração do titular depende da celebração de contrato, sendo 
vedada a sua disciplina mediante convênios, termos de parceria ou outros 
instrumentos de natureza precária. 

 

Tem-se, protanto, que a celebração do contrato de consórcio público por si só é 

incapaz de operar a execução dos serviços de tratamento e destinação de resíduos sólidos, de 

competência originariamente municipal, pelo CONRESOL. 
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Logo, os municípios consorciados interessados na execução dos serviços públicos de 

saneamento básico pelo CONRESOL, deveriam ter celebrado contrato de programa com a 

associação pública delegando a responsabilidade pela sua prestação e regulando a relação 

existente entre municipalidade e consórcio.  

Ressalte-se que o contrato do Consórcio Intermunicipal para Gestão dos Resíduos 

Sólidos Urbanos prevê a celebração do instrumento em seu item 4.3, ao dispor: 

 
4.3 Os entes consorciados participarão do consórcio conforme previsão expressa 
através do contrato de rateio e de programa, obrigações contratuais assumidas e 
demais obrigações definidas em lei. 

 

Ainda assim, o ente consorcial olvidou de celebrar o instrumento. 

Ademais, insta salientar que Decreto federal n. 6.017/07 qualifica como ato de 

improbidade administrativa a celebração de instrumento cujo objeto seja a prestação de 

serviços públicos mediante cooperação federativa sem que seja firmado contrato de programa. 

Assim dispõe o parágrafo segundo de seu artigo 30: 

 
§ 2o  Constitui ato de improbidade administrativa, a partir de 7 de abril de 2005, 
celebrar contrato ou outro instrumento que tenha por objeto a prestação de serviços 
públicos por meio de cooperação federativa sem a celebração de contrato de 
programa, ou sem que sejam observadas outras formalidades previstas em lei, nos 
termos do disposto no art. 10, inciso XIV, da Lei no 8.429, de 1992. 

 

Não obstante, a ausência de um contrato definindo as obrigações assumidas pelos 

municípios e pelo consórcio no âmbito da execução dos serviços públicos a serem prestados 

pelo ente associativo torna a relação entre os entes precária e gera grande insegurança 

jurídica. Além disso, dificulta a cobrança pelo adimplemento dos compromissos recíprocos, 

bem como a imposição de penalidades em caso de inadimplemento. 

Assevere-se, ainda, que o contrato de consórcio público que cria o CONRESOL se 

mostra como um típico contrato de consórcio público, não trazendo em seu corpo disposições 

necessárias ao contrato de programa. Portanto não é possível afirmar que esse instrumento 

poderia ser suprido por aquele. Dentre os requisitos e cláusulas necessárias ao contrato de 

programa quando seu objeto é a prestação de serviços de saneamento básico, tem-se as 

seguintes, em consonância com o que dispõe o artigo 11 da Lei federal n. 11.445/07: 

 



202 
 

 

Art. 11.  São condições de validade dos contratos que tenham por objeto a prestação 
de serviços públicos de saneamento básico: 
I - a existência de plano de saneamento básico;  
II - a existência de estudo comprovando a viabilidade técnica e econômico-
financeira da prestação universal e integral dos serviços, nos termos do respectivo 
plano de saneamento básico; 
III - a existência de normas de regulação que prevejam os meios para o cumprimento 
das diretrizes desta Lei, incluindo a designação da entidade de regulação e de 
fiscalização; 
IV - a realização prévia de audiência e de consulta públicas sobre o edital de 
licitação, no caso de concessão, e sobre a minuta do contrato. 
§ 1o  Os planos de investimentos e os projetos relativos ao contrato deverão ser 
compatíveis com o respectivo plano de saneamento básico. 
§ 2o  Nos casos de serviços prestados mediante contratos de concessão ou de 
programa, as normas previstas no inciso III do caput deste artigo deverão prever: 
I - a autorização para a contratação dos serviços, indicando os respectivos prazos e a 
área a ser atendida; 
II - a inclusão, no contrato, das metas progressivas e graduais de expansão dos 
serviços, de qualidade, de eficiência e de uso racional da água, da energia e de 
outros recursos naturais, em conformidade com os serviços a serem prestados; 
III - as prioridades de ação, compatíveis com as metas estabelecidas; 
IV - as condições de sustentabilidade e equilíbrio econômico-financeiro da prestação 
dos serviços, em regime de eficiência, incluindo: 
a) o sistema de cobrança e a composição de taxas e tarifas; 
b) a sistemática de reajustes e de revisões de taxas e tarifas; 
c) a política de subsídios; 
V - mecanismos de controle social nas atividades de planejamento, regulação e 
fiscalização dos serviços; 
VI - as hipóteses de intervenção e de retomada dos serviços. 

   

Por outro lado, no que se refere às obrigações financeiras dos Municípios perante o 

consórcio, estas foram adequadamente formalizadas e disciplinadas mediante contrato de 

rateio. 

Não obstante, o Protocolo de Intenções que originou o CONRESOL também ignorou 

algumas cláusulas necessárias, nos termos do que dispõe o artigo 4º da Lei federal n. 

11.107/05, quais sejam: 

- os critérios para, em assuntos de interesse comum, autorizar o consórcio público a 

representar os municípios consorciados perante outras esferas de governo; 

- as condições para que o consórcio público celebre contrato de gestão ou termo de 

parceria; 

- 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;  
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- os critérios técnicos para cálculo do valor das tarifas e de outros preços públicos, 

bem como para seu reajuste ou revisão. 

Apesar das irregularidades apontadas, ainda em 2007, ano da constituição do 

Consórcio Intermunicipal para Gestão dos Resíduos Sólidos, a associação deu início a 

procedimento licitatório para a contratação de empresa para a prestação de serviços de 

processamento, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos domiciliares provenientes 

dos municípios de Curitiba e região metropolitana, por meio da Concorrência n. 001/2007. 

Entretanto, o edital de licitação foi objeto de diversas ações judiciais, existindo algumas ainda 

pendentes de julgamento, prejudicando a efetiva celebração do contrato para a execução dos 

referidos serviços.  

Mesmo tendo sido iniciado os procedimentos para a contratação de empresa executora 

dos serviços cuja prestação é o objetivo do CONRESOL, é importante que sejam sanadas as 

irregularidades apontadas. Especialmente, faz-se necessária a celebração de contrato de 

programa entre o consórcio público e os municípios, delineando os direitos e deveres das 

partes no âmbito da prestação dos serviços públicos de tratamento e destinação final dos 

resíduos sólidos gerados pelos entes consorciados e a forma de sua regulação. 

A experiência do CONRESOL demonstra o estágio ainda inicial de maturidade dos 

municípios na prestação de serviços públicos sob regime de gestão associada e a inexperiência 

na utilização dos novos conceitos advindos da Lei federal n. 11.107/05.  
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CONCLUSÃO 
 

A figura jurídica brasileira do contrato de programa, instituída pela Lei Federal n. 

11.107/05, emerge no bojo de uma nova realidade administrativa, que se desenvolveu, em 

especial, no final do século XX e início do século XXI, a partir do movimento de reforma do 

Estado. 

Essa nova realidade administrativa caracteriza-se por um novo modo de agir do 

Estado, como alternativa ao modelo clássico cunhado na imperatividade e na hierarquia e 

denota significativas mudanças em sua atuação – tanto no que se refere às relações 

estabelecidas com entes privados, quanto àquelas celebradas com entes públicos. Trata-se da 

Administração Pública Consensual ou Administração Pública Concertada.    

A Administração Pública Consensual tem como um de seus principais fundamentos o 

diálogo e a idéia de que a partir de ações concertadas e conjuntas entre os diversos atores, 

públicos ou privados, derivam resultados mais benéficos à população. 

Tem-se que a identificação dos interesses públicos, cuja realização é um dos principais 

escopos dos entes administrativos, se dá de modo mais palatável num ambiente dialógico, que 

permite ao administrador apreender as necessidades reais dos cidadãos. Ademais, ações 

conjugadas entre entes administrativos, especialmente no âmbito da execução de serviços 

públicos, costumam culminar no atingimento de melhores resultados, com menor dispêndio 

de recursos, celebrando os princípios da eficiência e da economicidade. 

Ante essa nova perspectiva de atuação estatal, mediante uma Administração Pública 

dialógica e num contexto de cooperação interfederativa, com a atuação conjugada e 

harmoniosa dos entes estatais entre si e com seus órgãos, a figura jurídica do contrato adquire 

crescente destaque. 

Todavia, o instrumento ganha relevância especialmente sob novos contornos, diversos 

daqueles típicos do contrato administrativo clássico, fundado na hierarquia e na desigualdade 

das partes contratantes, de cunho eminentemente patrimonial.  O contrato passa a ser 

compreendido como instrumento de cooperação e de coordenação de atividades realizadas por 

entes diversos – públicos e privados. Deixa, portanto, de ser útil apenas à realização de 

interesses opostos e torna-se instrumento para a consecução de interesses comuns, tornando-

se verdadeira ferramenta para a realização de finalidades de índole pública. É nessa égide que 
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se tem a denominada “contratualização da atividade administrativa”, caracterizada por um 

novo modo de agir, que atribui flexibilidade à atuação da Administração pública, ao ampliar a 

participação dos diversos agentes públicos e sociais e infligir responsabilidades aos diversos 

sujeitos envolvidos. 

O modelo federalista do Estado brasileiro, propugnado pela Constituição da República 

de 1988 e caracterizado por um viés cooperativo, como apregoa o parágrafo único de seu 

artigo 23, se mostra receptivo ao movimento de  contratualização na esfera pública, em 

especial para o exercício das competências comuns da União, do Estado, do Distrito Federal e 

dos Municípios, bem como para a consecução de outros objetivos afins de mais de um ente 

federativo.  

O artigo 241 do texto constitucional, inserido pela EC n. 19/1998, publicada no seio da 

reforma do Estado, evidencia a importância da cooperação entre os entes federativos ao 

autorizar a gestão associada de serviços públicos. 

Ademais, a cooperação federativa é uma exigência da realidade, ante a escassez de 

recursos financeiros que torna, muitas vezes, entes federativos incapazes de adimplir suas 

obrigações constitucionais e prestar de modo adequado os serviços públicos de sua 

competência a seus cidadãos autonomamente. Em outros casos, mesmo sendo capaz de 

executar determinado serviço individualmente, a economia advinda de sua prestação sob 

regime de gestão associada torna esta  possibilidade muito mais conveniente ao administrador, 

que poderá atender um maior número de demandas da população com menor dispêndio de 

recursos. Não obstante, existem ainda as situações nas quais questões de ordem geográfica 

obrigam a ação cooperativa entre os entes federativos na execução de determinados serviços. 

Assim, a cooperação sinaliza em direção a arranjos político-administrativos que permitam o 

desenvolvimento mais eficiente das competências constitucionalmente atribuídas aos entes 

federativos. 

É nesse contexto, de contratualização da atividade da Administração Pública e de 

cooperação entre os entes federados, que está inserido o instituto jurídico do contrato de 

programa, trazido pela Lei federal n. 11.107/05, enquanto espécie contratual apta a viabilizar 

e a consolidar a prestação de serviços públicos sob regime de gestão associada. 

Trata-se de contrato interfederativo, “por meio do qual devem ser constituídas e 

reguladas as obrigações que um ente da Federação, inclusive sua administração indireta, tenha 

para com outro ente federativo ou para com o consórcio público, no âmbito da prestação de 
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serviços públicos por meio de cooperação federativa” 437. Por meio dele as partes signatárias, 

uma vez acordada a atuação cooperativa e a gestão associada de serviços públicos entre os 

entes federativos competentes, definem de modo pormenorizado a forma de sua atuação, seus 

deveres e responsabilidades. 

Note-se que tanto a Lei federal n. 11.107/05, quanto o Decreto n. 6.017/07, ao 

disciplinar a primeira, não trazem disposições exaustivas quanto à disciplina do contrato de 

programa, elencando apenas algumas cláusulas essenciais e impondo o dever de observância à 

legislação de concessões. Portanto, confere significativa liberdade às partes para regularem a 

relação jurídica entre elas estabelecida, não obstante a necessidade de atenderem também à 

legislação específica incidente sobre o serviço público objeto da gestão associada. Nessa 

égide, constata-se que o contrato de programa cria um regime jurídico especial à prestação de 

um determinado serviço público em regime de gestão associada, ante o regime jurídico geral 

instituído pela Lei. 

São muitas as vantagens advindas do contrato de programa instituído pela Lei federal 

n. 11.107/05. Ao constituir e regular as obrigações de um ente da Federação para com outro 

ente federativo ou para com um consórcio público de que seja parte, ou, ainda para com ente 

integrante da Administração Pública indireta de ente federativo consorciado, o contrato de 

programa confere segurança jurídica às relações firmadas. 

Isso se torna ainda mais evidente por se tratar de um instituto estável, que subsiste 

mesmo à extinção do consórcio público autorizativo da gestão associada. Nesse diapasão, o 

contrato de programa se mostra uma ferramenta mais apta à disciplina da prestação de 

serviços públicos por meio de cooperação federativa dos que os convênios administrativos de 

outrora, cuja precariedade colocava em risco as relações firmadas entre os entes 

administrativos e a continuidade dos serviços públicos, podendo ocasionar danos à população, 

não obstante a violação de um dos princípios reitores da Administração Pública.  

Ainda, ao materializar a prestação de serviços públicos em regime de gestão associada, 

o contrato de programa celebra o princípio constitucional da eficiência, que deve reger a 

Administração Pública em toda a sua atuação. Isso se deve ao fato de o modelo ter como 

conseqüência, usualmente, a economia de recursos, ao permitir um ganho de escala e diluição 

de custos fixos. 

                                                           

437 Conforme define o Decreto federal n. 6.017/07, em seu artigo 2º, inciso XVI. 



207 
 

 

Não obstante, a segurança jurídica conferida por essa espécie contratual, uma vez que 

delimita com clareza os deveres das partes contratantes, paralelamente à sua estabilidade, 

consigna às partes maior confiabilidade para a contração de financiamentos e atração de 

investimentos para a execução de eventuais obras necessárias à prestação dos serviços objeto 

da gestão associada.  

Entretanto, o uso do contrato de programa pela Administração Pública brasileira é 

ainda bastante tímido, conforme se constata de um exame das práticas nacionais. Nota-se que 

o convênio continua sendo um instrumento ainda utilizado para finalidades que seriam mais 

bem atendidas pelo contrato de programa, o que sugere um desconhecimento das ferramentas 

trazidas pela Lei federal n. 11.107/05. Não obstante, persiste uma confusão entre os conceitos 

de consórcio público e de contrato de programa, sendo muitas vezes utilizado o primeiro para 

disciplinar a prestação de serviços públicos em regime de gestão associada, quando a 

modalidade adequada seria a segunda. 

Na seara dos serviços públicos de saneamento básico, o contrato de programa vem 

sendo utilizado com maior regularidade. Isso se deve, aparentemente, em virtude do modelo 

de prestação dos serviços de saneamento básico instituído em grande parte do Brasil, em que 

se desenvolveram companhias estaduais de saneamento para a prestação de serviços 

compreendidos como de interesse local – e, portanto, de competência municipal, segundo o 

texto da Constituição da República de 1988. Ademais, muitos dos serviços compreendidos no 

conceito de saneamento básico inspiram a gestão associada, por excederem fronteiras 

geográficas, demandando a atuação cooperada. Ainda, a Lei federal n. 11.445/07 faz menção 

expressa ao contrato de programa como meio apto a viabilizar a execução dos serviços, 

referendando, assim, a sua utilização.   

Faz-se importante a expansão da prática da prestação de serviços públicos sob regime 

de gestão associada pelas administrações públicas brasileiras, especialmente ante uma 

realidade em que convivem a escassez de recursos financeiros e a exigência pela expansão de 

diversos serviços e por sua melhor prestação.  

A cooperação entre entes federativos não representa apenas a economia de gastos, mas 

também a troca de experiências, maior transparência em decorrência da diversidade de 

agentes políticos envolvidos e a possibilidade de implementar políticas públicas tidas como 

prioridades regionais. Além disso, a melhor prestação de serviços públicos à população 
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representa em muito a realização e a garantia de seus direitos fundamentais e a via 

cooperativa se mostra útil a esse objetivo. 

Assim, o contrato de programa, à medida que possibilita a cooperação entre os entes 

federativos de modo seguro e estável, é tipo contratual relevante de que é detentora a 

Administração Pública para o melhor cumprimento de seus deveres no que se refere à 

prestação de serviços públicos, devendo seu uso ser expandido pelos administradores 

brasileiros.   
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Anexos 

Anexo 1 - Lei federal n. 11.107/05 
 

 

LEI n. 11.107, DE 6 DE ABRIL DE 2005. 

 

Dispões sobre normas gerais de contratação de 
consórcios públicos e dá outras providências. 
 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA  Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

 

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. 

§ 2o A União somente participará de consórcios públicos em que também façam parte todos 

os Estados em cujos territórios estejam situados os Municípios consorciados. 

§ 3o Os consórcios públicos, na área de saúde, deverão obedecer aos princípios, diretrizes e 

normas que regulam o Sistema Único de Saúde – SUS. 

Art. 2o Os objetivos dos consórcios públicos serão determinados pelos entes da Federação que 

se consorciarem, observados os limites constitucionais. 

§ 1o Para o cumprimento de seus objetivos, o consórcio público poderá: 

I – firmar convênios, contratos, acordos de qualquer natureza, receber auxílios, contribuições 

e subvenções sociais ou econômicas de outras entidades e órgãos do governo; 

II – nos termos do contrato de consórcio de direito público, promover desapropriações e 

instituir servidões nos termos de declaração de utilidade ou necessidade pública, ou interesse 

social, realizada pelo Poder Público; e 

III – ser contratado pela administração direta ou indireta dos entes da Federação consorciados, 

dispensada a licitação. 
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§ 2o Os consórcios públicos poderão emitir documentos de cobrança e exercer atividades de 

arrecadação de tarifas e outros preços públicos pela prestação de serviços ou pelo uso ou 

outorga de uso de bens públicos por eles administrados ou, mediante autorização específica, 

pelo ente da Federação consorciado. 

§ 3o Os consórcios públicos poderão outorgar concessão, permissão ou autorização de obras 

ou serviços públicos mediante autorização prevista no contrato de consórcio público, que 

deverá indicar de forma específica o objeto da concessão, permissão ou autorização e as 

condições a que deverá atender, observada a legislação de normas gerais em vigor. 

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; 

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; 
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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. 

§ 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. 
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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. 

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. 

Art. 7o Os estatutos disporão sobre a organização e o funcionamento de cada um dos órgãos 

constitutivos do consórcio público. 

Art. 8o Os entes consorciados somente entregarão recursos ao consórcio público mediante 

contrato de rateio. 

§ 1o O contrato de rateio será formalizado em cada exercício financeiro e seu prazo de 

vigência não será superior ao das dotações que o suportam, com exceção dos contratos que 

tenham por objeto exclusivamente projetos consistentes em programas e ações contemplados 

em plano plurianual ou a gestão associada de serviços públicos custeados por tarifas ou outros 

preços públicos. 

§ 2o É vedada a aplicação dos recursos entregues por meio de contrato de rateio para o 

atendimento de despesas genéricas, inclusive transferências ou operações de crédito. 
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§ 3o Os entes consorciados, isolados ou em conjunto, bem como o consórcio público, são 

partes legítimas para exigir o cumprimento das obrigações previstas no contrato de rateio. 

§ 4o Com o objetivo de permitir o atendimento dos dispositivos da Lei Complementar no 101, 

de 4 de maio de 2000, o consórcio público deve fornecer as informações necessárias para que 

sejam consolidadas, nas contas dos entes consorciados, todas as despesas realizadas com os 

recursos entregues em virtude de contrato de rateio, de forma que possam ser contabilizadas 

nas contas de cada ente da Federação na conformidade dos elementos econômicos e das 

atividades ou projetos atendidos. 

§ 5o Poderá ser excluído do consórcio público, após prévia suspensão, o ente consorciado que 

não consignar, em sua lei orçamentária ou em créditos adicionais, as dotações suficientes para 

suportar as despesas assumidas por meio de contrato de rateio. 

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. 

Art. 10. (VETADO) 

Parágrafo único. Os agentes públicos incumbidos da gestão de consórcio não responderão 

pessoalmente pelas obrigações contraídas pelo consórcio público, mas responderão pelos atos 

praticados em desconformidade com a lei ou com as disposições dos respectivos estatutos. 

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. 

Art. 12. A alteração ou a extinção de contrato de consórcio público dependerá de instrumento 

aprovado pela assembléia geral, ratificado mediante lei por todos os entes consorciados. 



229 
 

 

§ 1o Os bens, direitos, encargos e obrigações decorrentes da gestão associada de serviços 

públicos custeados por tarifas ou outra espécie de preço público serão atribuídos aos titulares 

dos respectivos serviços. 

§ 2o Até que haja decisão que indique os responsáveis por cada obrigação, os entes 

consorciados responderão solidariamente pelas obrigações remanescentes, garantindo o 

direito de regresso em face dos entes beneficiados ou dos que deram causa à obrigação. 

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. 
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§ 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. 

§ 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. 

Art. 14. A União poderá celebrar convênios com os consórcios públicos, com o objetivo de 

viabilizar a descentralização e a prestação de políticas públicas em escalas adequadas. 

Art. 15. No que não contrariar esta Lei, a organização e funcionamento dos consórcios 

públicos serão disciplinados pela legislação que rege as associações civis. 

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: 

"Art. 41. ................................................................................... 

................................................................................................ 

IV – as autarquias, inclusive as associações públicas; 

........................................................................................" (NR) 

Art. 17. Os arts. 23, 24, 26 e 112 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, passam a vigorar 

com a seguinte redação: 

"Art. 23. ................................................................................... 

................................................................................................ 

§ 8o No caso de consórcios públicos, aplicar-se-á o dobro dos valores mencionados no caput 

deste artigo quando formado por até 3 (três) entes da Federação, e o triplo, quando formado 

por maior número." (NR) 

"Art. 24. ................................................................................... 

................................................................................................ 
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XXVI – na celebração de contrato de programa com ente da Federação ou com entidade de 

sua administração indireta, para a prestação de serviços públicos de forma associada nos 

termos do autorizado em contrato de consórcio público ou em convênio de cooperação. 

Parágrafo único. Os percentuais referidos nos incisos I e II do caput deste artigo serão 20% 

(vinte por cento) para compras, obras e serviços contratados por consórcios públicos, 

sociedade de economia mista, empresa pública e por autarquia ou fundação qualificadas, na 

forma da lei, como Agências Executivas." (NR) 

"Art. 2 a.1. Anualmente será determinada em Assembléia Geral, para o ano 

subsequente, o valor da contribuição de cada ente consorciado para custeio 

das despesas gerais do consórcio que constará no contrato de rateio. 

a.2. As despesas gerais de administração do consórcio serão rateadas em 

função da quantidade de resíduos gerados por cada ente consorciado. 

6. As dispensas previstas nos §§ 2o e 4o do art. 17 e no inciso III e seguintes do art. 24, as 

situações de inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o 

retardamento previsto no final do parágrafo único do art. 8o desta Lei deverão ser 

comunicados, dentro de 3 (três) dias, à autoridade superior, para ratificação e publicação na 

imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a eficácia dos atos. 

......................................................................................" (NR) 

"Art. 112. ................................................................................ 

§ 1o Os consórcios públicos poderão realizar licitação da qual, nos termos do edital, decorram 

contratos administrativos celebrados por órgãos ou entidades dos entes da Federação 

consorciados. 

§ 2o É facultado à entidade interessada o acompanhamento da licitação e da execução do 

contrato." (NR) 

Art. 18. O art. 10 da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, passa a vigorar acrescido dos 

seguintes incisos: 

"Art. 10. ................................................................................... 

................................................................................................ 

XIV – celebrar contrato ou outro instrumento que tenha por objeto a prestação de serviços 

públicos por meio da gestão associada sem observar as formalidades previstas na lei; 
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XV – celebrar contrato de rateio de consórcio público sem suficiente e prévia dotação 

orçamentária, ou sem observar as formalidades previstas na lei." (NR) 

Art. 19. O disposto nesta Lei não se aplica aos convênios de cooperação, contratos de 

programa para gestão associada de serviços públicos ou instrumentos congêneres, que tenham 

sido celebrados anteriormente a sua vigência. 

Art. 20. O Poder Executivo da União regulamentará o disposto nesta Lei, inclusive as normas 

gerais de contabilidade pública que serão observadas pelos consórcios públicos para que sua 

gestão financeira e orçamentária se realize na conformidade dos pressupostos da 

responsabilidade fiscal. 

Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Brasília, 6 de abril de 2005; 184o da Independência e 117o da República. 

 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Márcio Thomaz Bastos 

Antonio Palocci Filho 

Humberto Sérgio Costa Lima 

Nelson Machado 

José Dirceu de Oliveira e Silva 

Texto publicado no D.O.U. de 7.4.2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



233 
 

 

Anexo 2 – Decreto federal n. 6.017/07 

 

 

DECRETO Nº 6.017, DE 17 DE JANEIRO DE 2007. 
 

Regulamenta a Lei n. 11.107, de 6 de abril de 2005, 
que dispõe sobre normas gerais de contratação de 
consórcios públicos. 
 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso 

IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 20 da Lei no11.107, de 6 de abril de 

2005, 

DECRETA:  

CAPÍTULO I 

DO OBJETO E DAS DEFINIÇÕES 

Art. 1o  Este Decreto estabelece normas para a execução da Lei no 11.107, de 6 de abril de 

2005. 

Art. 2o Para os fins deste Decreto, consideram-se: 

I - consórcio público: 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; 

II - área de atuação do consórcio público: área correspondente à soma dos seguintes 

territórios, independentemente de figurar a União como consorciada: 

a) dos Municípios, quando o consórcio público for constituído somente por Municípios ou por 

um Estado e Municípios com territórios nele contidos; 

b) dos Estados ou dos Estados e do Distrito Federal, quando o consórcio público for, 

respectivamente, constituído por mais de um Estado ou por um ou mais Estados e o Distrito 

Federal; e 
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c) dos Municípios e do Distrito Federal, quando o consórcio for constituído pelo Distrito 

Federal e Municípios. 

III - protocolo de intenções: contrato preliminar que, ratificado pelos entes da Federação 

interessados, converte-se em contrato de consórcio público; 

IV - ratificação: aprovação pelo ente da Federação, mediante lei, do protocolo de intenções ou 

do ato de retirada do consórcio público; 

V - reserva: ato pelo qual ente da Federação não ratifica, ou condiciona a ratificação, de 

determinado dispositivo de protocolo de intenções; 

VI - retirada: saída de ente da Federação de consórcio público, por ato formal de sua vontade; 

VII - contrato de rateio: contrato por meio do qual os entes consorciados comprometem-se a 

fornecer recursos financeiros para a realização das despesas do consórcio público; 

VIII - convênio de cooperação entre entes federados: pacto firmado exclusivamente por entes 

da Federação, com o objetivo de autorizar a gestão associada de serviços públicos, desde que 

ratificado ou previamente disciplinado por lei editada por cada um deles; 

IX - gestão associada de serviços públicos: exercício das atividades de planejamento, 

regulação ou fiscalização de serviços públicos por meio de consórcio público ou de convênio 

de cooperação entre entes federados, acompanhadas ou não da prestação de serviços públicos 

ou da transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à 

continuidade dos serviços transferidos; 

X - planejamento: as atividades atinentes à identificação, qualificação, quantificação, 

organização e orientação de todas as ações, públicas e privadas, por meio das quais um 

serviço público deve ser prestado ou colocado à disposição de forma adequada; 

XI - regulação: todo e qualquer ato, normativo ou não, que discipline ou organize um 

determinado serviço público, incluindo suas características, padrões de qualidade, impacto 

sócio-ambiental, direitos e obrigações dos usuários e dos responsáveis por sua oferta ou 

prestação e fixação e revisão do valor de tarifas e outros preços públicos; 

XII - fiscalização: atividades de acompanhamento, monitoramento, controle ou avaliação, no 

sentido de garantir a utilização, efetiva ou potencial, do serviço público; 
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XIII - prestação de serviço público em regime de gestão associada: execução, por meio de 

cooperação federativa, de toda e qualquer atividade ou obra com o objetivo de permitir aos 

usuários o acesso a um serviço público com características e padrões de qualidade 

determinados pela regulação ou pelo contrato de programa, inclusive quando operada por 

transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade 

dos serviços transferidos; 

XIV - serviço público: atividade ou comodidade material fruível diretamente pelo usuário, 

que possa ser remunerado por meio de taxa ou preço público, inclusive tarifa; 

XV - titular de serviço público: ente da Federação a quem compete prover o serviço público, 

especialmente por meio de planejamento, regulação, fiscalização e prestação direta ou 

indireta; 

XVI - contrato de programa: instrumento pelo qual devem ser constituídas e reguladas as 

obrigações que um ente da Federação, inclusive sua administração indireta, tenha para com 

outro ente da Federação, ou para com consórcio público, no âmbito da prestação de serviços 

públicos por meio de cooperação federativa; 

XVII - termo de parceria: instrumento passível de ser firmado entre consórcio público e 

entidades qualificadas como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, destinado 

à formação de vínculo de cooperação entre as partes para o fomento e a execução de 

atividades de interesse público previstas no art. 3o da Lei no 9.790, de 23 de março de 1999; e 

XVIII - contrato de gestão: instrumento firmado entre a administração pública e autarquia ou 

fundação qualificada como Agência Executiva, na forma do art. 51 da Lei no 9.649, de 27 de 

maio de 1998, por meio do qual se estabelecem objetivos, metas e respectivos indicadores de 

desempenho da entidade, bem como os recursos necessários e os critérios e instrumentos para 

a avaliação do seu cumprimento.  

Parágrafo único.  A área de atuação do consórcio público mencionada no inciso II do caput 

deste artigo refere-se exclusivamente aos territórios dos entes da Federação que tenham 

ratificado por lei o protocolo de intenções. 

CAPÍTULO II 

DA CONSTITUIÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS 
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Seção I 

Dos Objetivos 

Art. 3o  Observados os limites constitucionais e legais, os objetivos dos consórcios públicos 

serão determinados pelos entes que se consorciarem, admitindo-se, entre outros, os seguintes: 

I - a gestão associada de serviços públicos; 

II - a prestação de serviços, inclusive de assistência técnica, a execução de obras e o 

fornecimento de bens à administração direta ou indireta dos entes consorciados; 

III - o compartilhamento ou o uso em comum de instrumentos e equipamentos, inclusive de 

gestão, de manutenção, de informática, de pessoal técnico e de procedimentos de licitação e 

de admissão de pessoal; 

IV - a produção de informações ou de estudos técnicos; 

V - a instituição e o funcionamento de escolas de governo ou de estabelecimentos congêneres; 

VI - a promoção do uso racional dos recursos naturais e a proteção do meio-ambiente; 

VII - o exercício de funções no sistema de gerenciamento de recursos hídricos que lhe tenham 

sido delegadas ou autorizadas; 

VIII - o apoio e o fomento do intercâmbio de experiências e de informações entre os entes 

consorciados; 

IX - a gestão e a proteção de patrimônio urbanístico, paisagístico ou turístico comum; 

X - o planejamento, a gestão e a administração dos serviços e recursos da previdência social 

dos servidores de qualquer dos entes da Federação que integram o consórcio, vedado que os 

recursos arrecadados em um ente federativo sejam utilizados no pagamento de benefícios de 

segurados de outro ente, de forma a atender o disposto no art. 1o, inciso V, da Lei no 9.717, de 

1998; 

XI - o fornecimento de assistência técnica, extensão, treinamento, pesquisa e desenvolvimento 

urbano, rural e agrário; 

XII - as ações e políticas de desenvolvimento urbano, sócio-econômico local e regional; e 



237 
 

 

XIII - o exercício de competências pertencentes aos entes da Federação nos termos de 

autorização ou delegação. 

§ 1o  Os consórcios públicos poderão ter um ou mais objetivos e os entes consorciados 

poderão se consorciar em relação a todos ou apenas a parcela deles. 

§ 2o  Os consórcios públicos, ou entidade a ele vinculada, poderão desenvolver as ações e os 

serviços de saúde, obedecidos os princípios, diretrizes e normas que regulam o Sistema Único 

de Saúde - SUS. 

Seção II 

Do Protocolo de Intenções 

Art. 4o  A constituição de consórcio público dependerá da prévia celebração de protocolo de 

intenções subscrito pelos representantes legais dos entes da Federação interessados. 

Art. 5o  O protocolo de intenções, sob pena de nulidade, deverá conter, no mínimo, cláusulas 

que estabeleçam: 

I - a denominação, as finalidades, o prazo de duração e a sede do consórcio público, 

admitindo-se a fixação de prazo indeterminado e a previsão de alteração da sede mediante 

decisão da Assembléia Geral; 

II - a identificação de cada um dos entes da Federação que podem vir a integrar o consórcio 

público, podendo indicar prazo para que subscrevam o protocolo de intenções; 

III - a indicação da área de atuação do consórcio público; 

IV - a previsão de que o consórcio público é associação pública, com personalidade jurídica 

de direito público e natureza autárquica, ou pessoa jurídica de direito privado; 

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; 

VII - a previsão de que a assembléia geral é a instância máxima do consórcio público e o 

número de votos para as suas deliberações; 
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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 do consórcio 

público; 

X - os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de 

excepcional interesse público; 

XI - as condições para que o consórcio público celebre contrato de gestão, nos termos da Lei 

no 9.649, de 1998, ou termo de parceria, na forma da Lei no9.790, de 1999; 

XII - a autorização para a gestão associada de serviço público, explicitando: 

a) competências cuja execução será transferida ao consórcio público; 

b) os serviços públicos objeto da gestão associada e a área em que serão prestados; 

c) a autorização para licitar e contratar concessão, permissão ou autorizar a prestação dos 

serviços; 

d) as condições a que deve obedecer o contrato de programa, no caso de nele figurar como 

contratante o consórcio público; e 

e) os critérios técnicos de cálculo do valor das tarifas e de outros preços públicos, bem como 

os critérios gerais a serem observados em seu reajuste ou revisão; 

XIII - o direito de qualquer dos contratantes, quando adimplentes com as suas obrigações, de 

exigir o pleno cumprimento das cláusulas do contrato de consórcio público. 

§ 1o  O protocolo de intenções deve definir o número de votos que cada ente da Federação 

consorciado possui na assembléia geral, sendo assegurado a cada um ao menos um voto. 

§ 2o  Admitir-se-á, à exceção da assembléia geral: 

I - a participação de representantes da sociedade civil nos órgãos colegiados do consórcio 

público; 



239 
 

 

II - que órgãos colegiados do consórcio público sejam compostos por representantes da 

sociedade civil ou por representantes apenas dos entes consorciados diretamente interessados 

nas matérias de competência de tais órgãos. 

§ 3o  Os consórcios públicos deverão obedecer ao princípio da publicidade, tornando públicas 

as decisões que digam respeito a terceiros e as de natureza orçamentária, financeira ou 

contratual, inclusive as que digam respeito à admissão de pessoal, bem como permitindo que 

qualquer do povo tenha acesso a suas reuniões e aos documentos que produzir, salvo, nos 

termos da lei, os considerados sigilosos por prévia e motivada decisão. 

§ 4o  O mandato do representante legal do consórcio público será fixado em um ou mais 

exercícios financeiros e cessará automaticamente no caso de o eleito não mais ocupar a Chefia 

do Poder Executivo do ente da Federação que representa na assembléia geral, hipótese em que 

será sucedido por quem preencha essa condição. 

§ 5o  Salvo previsão em contrário dos estatutos, o representante legal do consórcio público, 

nos seus impedimentos ou na vacância, será substituído ou sucedido por aquele que, nas 

mesmas hipóteses, o substituir ou o suceder na Chefia do Poder Executivo. 

§ 6o  É nula a cláusula do protocolo de intenções 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. 

§ 7o  O protocolo de intenções deverá ser publicado na imprensa oficial. 

§ 8o  A publicação do protocolo de intenções poderá dar-se de forma resumida, desde que a 

publicação indique o local e o sítio da rede mundial de computadores - internet em que se 

poderá obter seu texto integral. 

Seção III 

Da Contratação 

Art. 6o  O contrato de consórcio público será celebrado com a ratificação, mediante lei, do 

protocolo de intenções. 

§ 1o  A recusa ou demora na ratificação não poderá ser penalizada. 
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§ 2o  A ratificação pode ser realizada com reserva que deverá ser clara e objetiva, 

preferencialmente vinculada à vigência de cláusula, parágrafo, inciso ou alínea do protocolo 

de intenções, ou que imponha condições para a vigência de qualquer desses dispositivos. 

§ 3o  Caso a lei mencionada no caput deste artigo preveja reservas, a admissão do ente no 

consórcio público dependerá da aprovação de cada uma das reservas pelos demais 

subscritores do protocolo de intenções ou, caso já constituído o consórcio público, pela 

assembléia geral. 

§ 4o  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. 

§ 5o  No caso previsto no § 4o deste artigo, a ratificação realizada após dois anos da primeira 

subscrição do protocolo de intenções dependerá da homologação dos demais subscritores ou, 

caso já constituído o consórcio, de decisão da assembléia geral. 

§ 6o  Dependerá de alteração do contrato de consórcio público o ingresso de ente da 

Federação não mencionado no protocolo de intenções como possível integrante do consórcio 

público. 

§ 7o  É dispensável a ratificação prevista no caput deste artigo para o ente da Federação que, 

antes de subscrever o protocolo de intenções, disciplinar por lei a sua participação no 

consórcio público, de forma a poder assumir todas as obrigações previstas no protocolo de 

intenções. 

Seção IV 

Da Personalidade Jurídica 

Art. 7o  O consórcio público adquirirá personalidade jurídica: 

I - de direito público, mediante a vigência das leis de ratificação do protocolo de intenções; e 

II - de direito privado, mediante o atendimento do previsto no inciso I e, ainda, dos requisitos 

previstos na legislação civil. 



241 
 

 

§ 1o  Os consórcios públicos, ainda que revestidos de personalidade jurídica de direito 

privado, observarão as normas de direito público no que concerne à realização de licitação, 

celebração de contratos, admissão de pessoal e à prestação de contas. 

§ 2o  Caso todos os subscritores do protocolo de intenções encontrem-se na situação prevista 

no § 7o do art. 6o deste Decreto, o aperfeiçoamento do contrato de consórcio público e a 

aquisição da personalidade jurídica pela associação pública dependerão apenas da publicação 

do protocolo de intenções. 

§ 3o  Nas hipóteses de criação, fusão, incorporação ou desmembramento que atinjam entes 

consorciados ou subscritores de protocolo de intenções, os novos entes da Federação, salvo 

disposição em contrário do protocolo de intenções, serão automaticamente tidos como 

consorciados ou subscritores. 

Seção V 

Dos Estatutos 

Art. 8o  O consórcio público será organizado por estatutos cujas disposições, sob pena de 

nulidade, deverão atender a todas as cláusulas do seu contrato constitutivo. 

§ 1o  Os estatutos serão aprovados pela assembléia geral. 

§ 2o  Com relação aos empregados públicos do consórcio público, os estatutos poderão dispor 

sobre o exercício do poder disciplinar e regulamentar, as atribuições administrativas, 

hierarquia, avaliação de eficiência, lotação, jornada de trabalho e denominação dos cargos. 

§ 3o  Os estatutos do consórcio público de direito público produzirão seus efeitos mediante 

publicação na imprensa oficial no âmbito de cada ente consorciado. 

§ 4o  A publicação dos estatutos poderá dar-se de forma resumida, desde que a publicação 

indique o local e o sítio da rede mundial de computadores - internet em que se poderá obter 

seu texto integral. 

CAPÍTULO III 
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DA GESTÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS 

Seção I 

Disposições Gerais 

Art. 9o  Os entes da Federação consorciados respondem subsidiariamente pelas obrigações do 

consórcio público. 

Parágrafo único.  Os dirigentes do consórcio público responderão pessoalmente pelas 

obrigações por ele contraídas caso pratiquem atos em desconformidade com a lei, os estatutos 

ou decisão da assembléia geral. 

Art. 10.  Para cumprimento de suas finalidades, o consórcio público poderá: 

I - firmar convênios, contratos, acordos de qualquer natureza, receber auxílios, contribuições e 

subvenções sociais ou econômicas; 

II - ser contratado pela administração direta ou indireta dos entes da Federação consorciados, 

dispensada a licitação; e 

III - caso constituído sob a forma de associação pública, ou mediante previsão em contrato de 

programa, promover desapropriações ou instituir servidões nos termos de declaração de 

utilidade ou necessidade pública, ou de interesse social. 

Parágrafo único.  A contratação de operação de crédito por parte do consórcio público se 

sujeita aos limites e condições próprios estabelecidos pelo Senado Federal, de acordo com o 

disposto no art. 52, inciso VII, da Constituição. 

Seção II 

Do Regime Contábil e Financeiro 

Art. 11.  A execução das receitas e das despesas do consórcio público deverá obedecer às 

normas de direito financeiro aplicáveis às entidades públicas. 

Art. 12.  O consórcio público está sujeito à fiscalização contábil, operacional e patrimonial 

pelo Tribunal de Contas competente para apreciar as contas do seu representante legal, 

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 que os entes da Federação consorciados vierem a celebrar com o consórcio público. 
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Seção III 

Do Contrato de Rateio 

Art. 13.  Os entes consorciados somente entregarão recursos financeiros ao consórcio público 

mediante contrato de rateio. 

§ 1o  O contrato de rateio será formalizado em cada exercício financeiro, com observância da 

legislação orçamentária e financeira do ente consorciado contratante e depende da previsão de 

recursos orçamentários que suportem o pagamento das obrigações contratadas. 

§ 2o  Constitui ato de improbidade administrativa, nos termos do disposto no art. 10, inciso 

XV, da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, celebrar contrato de rateio sem suficiente e 

prévia dotação orçamentária, ou sem observar as formalidades previstas em Lei. 

§ 3o  As cláusulas do contrato de rateio não poderão conter disposição tendente a afastar, ou 

dificultar a fiscalização exercida pelos órgãos de controle interno e externo ou pela sociedade 

civil de qualquer dos entes da Federação consorciados. 

§ 4o  Os entes consorciados, isolados ou em conjunto, bem como o consórcio público, são 

partes legítimas para exigir o cumprimento das obrigações previstas no contrato de rateio. 

Art. 14.  Havendo restrição na realização de despesas, de empenhos ou de movimentação 

financeira, ou qualquer outra derivada das normas de direito financeiro, o ente consorciado, 

mediante notificação escrita, deverá informá-la ao consórcio público, apontando as medidas 

que tomou para regularizar a situação, de modo a garantir a contribuição prevista no contrato 

de rateio. 

Parágrafo único.  A eventual impossibilidade de o ente consorciado cumprir obrigação 

orçamentária e financeira estabelecida em contrato de rateio obriga o consórcio público a 

adotar medidas para adaptar a execução orçamentária e financeira aos novos limites. 

Art. 15.  É vedada a aplicação dos recursos entregues por meio de contrato de rateio, inclusive 

os oriundos de transferências ou operações de crédito, para o atendimento de despesas 

classificadas como genéricas. 

§ 1o  Entende-se por despesa genérica aquela em que a execução orçamentária se faz com 

modalidade de aplicação indefinida. 
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§ 2o  Não se considera como genérica as despesas de administração e planejamento, desde que 

previamente classificadas por meio de aplicação das normas de contabilidade pública. 

Art. 16.  O prazo de vigência do contrato de rateio não será superior ao de vigência das 

dotações que o suportam, com exceção dos que tenham por objeto exclusivamente projetos 

consistentes em programas e ações contemplados em plano plurianual. 

Art. 17.  Com o objetivo de permitir o atendimento dos dispositivos da Lei Complementar 

no 101, de 4 de maio de 2000, o consórcio público deve fornecer as informações financeiras 

necessárias para que sejam consolidadas, nas contas dos entes consorciados, todas as receitas 

e despesas realizadas, de forma a que possam ser contabilizadas nas contas de cada ente da 

Federação na conformidade dos elementos econômicos e das atividades ou projetos atendidos. 

Seção IV 

Da Contratação do Consórcio por Ente Consorciado 

Art. 18.  O consórcio público poderá ser contratado por ente consorciado, ou por entidade que 

integra a administração indireta deste último, sendo dispensada a licitação nos termos do art. 

2o, inciso III, da Lei no 11.107, de 2005. 

Parágrafo único.  O contrato previsto no caput, preferencialmente, deverá ser celebrado 

sempre quando o consórcio fornecer bens ou prestar serviços para um determinado ente 

consorciado, de forma a impedir que sejam eles custeados pelos demais. 

Seção V 

Das Licitações Compartilhadas 

Art. 19.  Os consórcios públicos, se constituídos para tal fim, podem realizar licitação cujo 

edital preveja contratos a serem celebrados pela administração direta ou indireta dos entes da 

Federação consorciados, nos termos do § 1o do art. 112 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 

1993. 

Seção VI 

Da Concessão, Permissão ou Autorização de Serviços Públicos ou de Uso de Bens Públicos 
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Art. 20.  Os consórcios públicos somente poderão outorgar concessão, permissão, autorização e 

contratar a prestação por meio de gestão associada de obras ou de serviços públicos mediante: 

I - obediência à legislação de normas gerais em vigor; e 

II - autorização prevista no contrato de consórcio público. 

§ 1o  A autorização mencionada no inciso II do caput deverá indicar o objeto da concessão, 

permissão ou autorização e as condições a que deverá atender, inclusive metas de 

desempenho e os critérios para a fixação de tarifas ou de outros preços públicos. 

§ 2o  Os consórcios públicos poderão emitir documentos de cobrança e exercer atividades de 

arrecadação de tarifas e outros preços públicos pela prestação de serviços ou pelo uso ou 

outorga de uso de bens públicos ou, no caso de específica autorização, serviços ou bens de 

ente da Federação consorciado. 

Art. 21.  O consórcio público somente mediante licitação contratará concessão, permissão ou 

autorizará a prestação de serviços públicos. 

§ 1o  O disposto neste artigo aplica-se a todos os ajustes de natureza contratual, 

independentemente de serem denominados como convênios, acordos ou termos de cooperação 

ou de parceria. 

§ 2o  O disposto neste artigo não se aplica ao contrato de programa, que poderá ser contratado 

com dispensa de licitação conforme o art. 24, inciso XXVI, da Lei no. 8.666, de 21 de junho 

de 1993. 

Seção VII 

Dos Servidores 

Art. 22.  A criação de empregos públicos depende de previsão do contrato de consórcio público 

que lhe fixe a forma e os requisitos de provimento e a sua respectiva remuneração, inclusive 

quanto aos adicionais, gratificações, e quaisquer outras parcelas remuneratórias ou de caráter 

indenizatório. 

Art. 23.  Os entes da Federação consorciados, ou os com eles conveniados, poderão ceder-lhe 

servidores, na forma e condições da legislação de cada um. 
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§ 1o  Os servidores cedidos permanecerão no seu regime originário, somente lhe sendo 

concedidos adicionais ou gratificações nos termos e valores previstos no contrato de 

consórcio público. 

§ 2o  O pagamento de adicionais ou gratificações na forma prevista no § 1o deste artigo não 

configura vínculo novo do servidor cedido, inclusive para a apuração de responsabilidade 

trabalhista ou previdenciária. 

§ 3o  Na hipótese de o ente da Federação consorciado assumir o ônus da cessão do servidor, 

tais pagamentos poderão ser contabilizados como créditos hábeis para operar compensação 

com obrigações previstas no contrato de rateio. 

CAPÍTULO IV 

DA RETIRADA E DA EXCLUSÃO DE ENTE CONSORCIADO 

Seção I 

Disposição Geral 

Art. 24.  Nenhum ente da Federação poderá ser obrigado a se consorciar ou a permanecer 

consorciado. 

Seção II 

Do Recesso 

Art. 25.  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 do contrato de consórcio público ou 

do instrumento de transferência ou de alienação. 

§ 2o  A retirada não prejudicará as obrigações já constituídas entre o consorciado que se retira 

e o consórcio público. 

§ 3o  A retirada de um ente da Federação do consórcio público constituído por apenas dois 

entes implicará a extinção do consórcio. 
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Seção III 

Da Exclusão 

Art. 26.  A exclusão de ente consorciado só é admissível havendo justa causa. 

§ 1o  Além das que sejam reconhecidas em procedimento específico, é justa causa a não 

inclusão, pelo ente consorciado, em sua lei orçamentária ou em créditos adicionais, de 

dotações suficientes para suportar as despesas que, nos termos do orçamento do consórcio 

público, prevê-se devam ser assumidas por meio de contrato de rateio. 

§ 2o  A exclusão prevista no § 1o deste artigo somente ocorrerá após prévia suspensão, período 

em que o ente consorciado poderá se reabilitar. 

Art. 27.  A exclusão de consorciado exige processo administrativo onde lhe seja assegurado o 

direito à ampla defesa e ao contraditório. 

Art. 28.  Mediante previsão do contrato de consórcio público, poderá ser dele excluído o ente 

que, sem autorização dos demais consorciados, subscrever protocolo de intenções para 

constituição de outro consórcio com finalidades, a juízo da maioria da assembléia geral, 

iguais, assemelhadas ou incompatíveis. 

CAPÍTULO V 

DA ALTERAÇÃO E DA EXTINÇÃO DOS CONTRATOS DE CONSÓRCIO PÚBLICO 

Art. 29.  A alteração ou a extinção do contrato de consórcio público dependerá de instrumento 

aprovado pela assembléia geral, ratificado mediante lei por todos os entes consorciados. 

§ 1o  Em caso de extinção: 

I - os bens, direitos, encargos e obrigações decorrentes da gestão associada de serviços 

públicos custeados por tarifas ou outra espécie de preço público serão atribuídos aos titulares 

dos respectivos serviços; 

II - até que haja decisão que indique os responsáveis por cada obrigação, os entes 

consorciados responderão solidariamente pelas obrigações remanescentes, garantido o direito 

de regresso em face dos entes beneficiados ou dos que deram causa à obrigação. 
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§ 2o  Com a extinção, o pessoal cedido ao consórcio público retornará aos seus órgãos de 

origem, e os empregados públicos terão automaticamente rescindidos os seus contratos de 

trabalho com o consórcio. 

CAPÍTULO VI 

DO CONTRATO DE PROGRAMA 

 Seção I 

Das Disposições Preliminares 

Art. 30.  Deverão ser constituídas e reguladas por contrato de programa, como condição de 

sua validade, as obrigações contraídas por ente da Federação, inclusive entidades de sua 

administração indireta, que tenham por objeto a prestação de serviços por meio de gestão 

associada ou a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal ou de bens 

necessários à continuidade dos serviços transferidos. 

§ 1o  Para os fins deste artigo, considera-se prestação de serviço público por meio de gestão 

associada aquela em que um ente da Federação, ou entidade de sua administração indireta, 

coopere com outro ente da Federação ou com consórcio público, independentemente da 

denominação que venha a adotar, exceto quando a prestação se der por meio de contrato de 

concessão de serviços públicos celebrado após regular licitação. 

§ 2o  Constitui ato de improbidade administrativa, a partir de 7 de abril de 2005, celebrar 

contrato ou outro instrumento que tenha por objeto a prestação de serviços públicos por meio 

de cooperação federativa sem a celebração de contrato de programa, ou sem que sejam 

observadas outras formalidades previstas em lei, nos termos do disposto no art. 10, inciso 

XIV, da Lei no 8.429, de 1992. 

§ 3o  Excluem-se do previsto neste artigo as obrigações cujo descumprimento não acarrete 

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

Art. 31.  Caso previsto no contrato de consórcio público ou em convênio de cooperação entre 

entes federados, admitir-se-á a celebração de contrato de programa de ente da Federação ou 

de consórcio público com autarquia, empresa pública ou sociedade de economia mista. 
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§ 1o  Para fins do caput, a autarquia, empresa pública ou sociedade de economia mista deverá 

integrar a administração indireta de ente da Federação que, por meio de consórcio público ou 

de convênio de cooperação, autorizou a gestão associada de serviço público. 

§ 2o  O contrato celebrado na forma prevista no caput 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. 

§ 3o  É lícito ao contratante, em caso de contrato de programa celebrado com sociedade de 

economia mista ou com empresa pública, receber participação societária com o poder especial 

de impedir a alienação da empresa, a fim de evitar que o contrato de programa seja extinto na 

conformidade do previsto no § 2odeste artigo. 

§ 4o  O convênio de cooperação não produzirá efeitos entre os entes da Federação cooperantes 

que não o tenham disciplinado por lei. 

Seção II 

Da Dispensa de Licitação 

Art. 32.  O contrato de programa poderá ser celebrado por dispensa de licitação nos termos 

do art. 24, inciso XXVI, da Lei no 8.666, de 1993. 

Parágrafo único.  O termo de dispensa de licitação e a minuta de contrato de programa 

deverão ser previamente examinados e aprovados por assessoria jurídica da Administração. 

Seção III 

Das Cláusulas Necessárias 

Art. 33.  Os contratos de programa deverão, no que couber, atender à legislação de concessões 

e permissões de serviços públicos e conter cláusulas que estabeleçam: 

I - o objeto, a área e o prazo da gestão associada de serviços públicos, inclusive a operada por 

meio de transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à 

continuidade dos serviços; 

II - o modo, forma e condições de prestação dos serviços; 

III - os critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros definidores da qualidade dos serviços; 
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IV - o atendimento à legislação de regulação dos serviços objeto da gestão associada, 

especialmente no que se refere à fixação, revisão e reajuste das tarifas ou de outros preços 

públicos e, se necessário, as normas complementares a essa regulação; 

V - procedimentos que garantam transparência da gestão econômica e financeira de cada 

serviço em relação a cada um de seus titulares, especialmente de apuração de quanto foi 

arrecadado e investido nos territórios de cada um deles, em relação a cada serviço sob regime 

de gestão associada de serviço público; 

VI - os direitos, garantias e obrigações do titular e do prestador, inclusive os relacionados às 

previsíveis necessidades de futura alteração e expansão dos serviços e conseqüente 

modernização, aperfeiçoamento e ampliação dos equipamentos e instalações; 

VII - os direitos e deveres dos usuários para obtenção e utilização dos serviços; 

VIII - a forma de fiscalização das instalações, dos equipamentos, dos métodos e práticas de 

execução dos serviços, bem como a indicação dos órgãos competentes para exercê-las; 

IX - as penalidades contratuais e administrativas a que se sujeita o prestador dos serviços, 

inclusive quando consórcio público, e sua forma de aplicação; 

X - os casos de extinção; 

XI - os bens reversíveis; 

XII - os critérios para o cálculo e a forma de pagamento das indenizações devidas ao 

prestador dos serviços, inclusive quando consórcio público, especialmente do valor dos bens 

reversíveis que não foram amortizados por tarifas e outras receitas emergentes da prestação 

dos serviços; 

XIII - a obrigatoriedade, forma e periodicidade da prestação de contas do consórcio público 

ou outro prestador dos serviços, no que se refere à prestação dos serviços por gestão associada 

de serviço público; 

XIV - a periodicidade em que os serviços serão fiscalizados por comissão composta por 

representantes do titular do serviço, do contratado e dos usuários, de forma a cumprir o 

disposto no art. 30, parágrafo único, da Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; 
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XV - a exigência de publicação periódica das demonstrações financeiras relativas à gestão 

associada, a qual deverá ser específica e segregada das demais demonstrações do consórcio 

público ou do prestador de serviços; e 

XVI - o foro e o modo amigável de solução das controvérsias contratuais. 

§ 1o  No caso de transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais 

à continuidade dos serviços transferidos, o contrato de programa deverá conter também 

cláusulas que prevejam: 

I - os encargos transferidos e a responsabilidade subsidiária do ente 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 à 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 prestador dos serviços ou ao consórcio 

público; e 

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. 

§ 2o  O não pagamento da indenização prevista no inciso XII do caput, inclusive quando 

houver controvérsia de seu valor, não impede o titular de retomar os serviços ou adotar outras 

medidas para garantir a continuidade da prestação adequada do serviço público. 

§ 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. 

Seção IV 

Da Vigência e da Extinção 

Art. 34.  O contrato de programa continuará vigente mesmo quando extinto o contrato de 

consórcio público ou o convênio de cooperação que autorizou a gestão associada de serviços 

públicos. 
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Art. 35.  A extinção do contrato de programa não prejudicará as obrigações já constituídas e 

dependerá do prévio pagamento das indenizações eventualmente devidas. 

CAPÍTULO VII 

DAS NORMAS APLICÁVEIS À UNIÃO 

Art. 36.  A União somente participará de consórcio público em que também façam parte todos 

os Estados em cujos territórios estejam situados os Municípios consorciados. 

Art. 37.  Os órgãos e entidades federais concedentes darão preferência às transferências 

voluntárias para Estados, Distrito Federal e Municípios cujas ações sejam desenvolvidas por 

intermédio de consórcios públicos. 

Art. 38.  Quando necessário para que sejam obtidas as escalas adequadas, a execução de 

programas federais de caráter local poderá ser delegada, no todo ou em parte, mediante 

convênio, aos consórcios públicos. 

Parágrafo único.  Os Estados e Municípios poderão executar, por meio de consórcio público, 

ações ou programas a que sejam beneficiados por meio de transferências voluntárias da 

União. 

Art. 39.  A partir de 1o de janeiro de 2008 a União somente celebrará convênios com 

consórcios públicos constituídos sob a forma de associação pública ou que para essa forma 

tenham se convertido. 

§ 1o  A celebração do convênio para a transferência de recursos da União está condicionado a 

que cada um dos entes consorciados atenda às exigências legais aplicáveis, sendo vedada sua 

celebração caso exista alguma inadimplência por parte de qualquer dos entes consorciados. 

§ 2o  A comprovação do cumprimento das exigências para a realização de transferências 

voluntárias ou celebração de convênios para transferência de recursos financeiros, deverá ser 

feita por meio de extrato emitido pelo subsistema Cadastro Único de Exigências para 

Transferências Voluntárias - CAUC, relativamente à situação de cada um dos entes 

consorciados, ou por outro meio que venha a ser estabelecido por instrução normativa da 

Secretaria do Tesouro Nacional. 

CAPÍTULO VIII 
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DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 40.  Para que a gestão financeira e orçamentária dos consórcios públicos se realize na 

conformidade dos pressupostos da responsabilidade fiscal, a Secretaria do Tesouro Nacional 

do Ministério da Fazenda: 

I - disciplinará a realização de transferências voluntárias ou a celebração de convênios de 

natureza financeira ou similar entre a União e os demais Entes da Federação que envolvam 

ações desenvolvidas por consórcios públicos; 

II - editará normas gerais de consolidação das contas dos consórcios públicos, incluindo: 

a) critérios para que seu respectivo passivo seja distribuído aos entes consorciados; 

b) regras de regularidade fiscal a serem observadas pelos consórcios públicos. 

Art. 41.  Os consórcios constituídos em desacordo com a Lei no 11.107, de 2005, poderão ser 

transformados em consórcios públicos de direito público ou de direito privado, desde que 

atendidos os requisitos de celebração de protocolo de intenções e de sua ratificação por lei de 

cada ente da Federação consorciado. 

Parágrafo único.  Caso a transformação seja para consórcio público de direito público, a 

eficácia da alteração estatutária não dependerá de sua inscrição no registro civil das pessoas 

jurídicas. 

Art. 42.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Brasília, 17 de janeiro de 2007; 186o da Independência e 119o da República. 

 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Márcio Thomaz Bastos 

Guido Mantega 

José Agenor Álvares da Silva 

Paulo Bernardo Silva 

Marcio Fortes de Almeida} 

Dilma Rousseff 

Tarso Genro 

 

Texto publicado no DOU de 18.1.2007 
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Anexo 3 - Minuta do Contrato de programa celebrado entre a Companhia de 

Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP e os municípios paulistas 

 

 

Minuta do CONTRATO DE PROGRAMA  

  

  

Contrato de programa que, nos termos do estabelecido no 

Convênio de Cooperação nº______, entre si celebram o 

Município de  ____________ e a Companhia de Saneamento 

Básico do Estado de São Paulo – SABESP, para prestação de 

serviços públicos municipais de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário. 

  

  

Nos termos do estabelecido no Convênio de Cooperação nº _______, 

firmado pelo Estado de São Paulo e o Município de ___________, com a interveniência da 

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP, o Município de 

_____________, pessoa jurídica de direito público interno, neste ato representado por seu 

Prefeito, __________________, profissão ______, portador do RG n° ______________ e 

CPF/MF n° ____________, com domicílio _____________ doravante 

denominado MUNICÍPIO , e a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo –

 SABESP, sociedade de economia mista, com sede ___________________, inscrita no 

CNPJ/MF sob n.º__________, neste ato representada, na forma de seus estatutos, por 

_______________________, profissão ______, portador do RG n° ______________ e 

CPF/MF n° ____________, e ________________, profissão ______, portador do RG n° 

______________ e CPF/MF n° ____________, ambos com domicílio _____________, a 
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seguir designada SABESP, observadas as disposições do artigo 241 da Constituição 

Federal;  Lei Federal n.º 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; Lei Federal n° 11.107, de 06 de 

abril de 2005; Lei Federal n.° 11.445, de 08 de janeiro de 2007; do Decreto Federal n°.6.017, 

de 17 de janeiro de 2007; da Lei Estadual n.º 119, de 29 de junho de 1973; da Lei 

Complementar Estadual n.o 1.025 de 07 de dezembro de 2007; do Decreto Estadual no.52.445 

de 07 de dezembro de 2007; do Decreto Estadual nº.50.470, de 13 de janeiro de 2006 alterado 

pelos Decretos Estaduais n° 52.020 de 30 de julho de 2007 e no. 53.192 de 01 de julho de 

2008; do Decreto Estadual n.º 41.446, de 16 de dezembro de 1996; da Lei Municipal 

n.º______, de __ de ___ de ___ e da Deliberação de Diretoria da SABESP nº. XXXX; 

celebram, com fundamento no artigo 24, inciso XXVI, da Lei Federal n° 8.666, de 21 de 

junho de 1993, o presente CONTRATO DE PROGRAMA , doravante 

designado CONTRATO , conforme as cláusulas e condições a seguir pactuadas: 

  

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

  

1.1 O objeto do presente CONTRATO  é a prestação de serviços públicos municipais de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário, com exclusividade pela SABESP, em todo o 

território do MUNICÍPIO . 

1.2. A prestação dos serviços objeto deste CONTRATO  dar-se-á de forma a cumprir o 

estabelecido no anexo “Metas de Atendimento e Qualidade dos Serviços”, que também 

integra o Convênio de Cooperação referido no preâmbulo deste instrumento, com a finalidade 

de propiciar sua integração ao serviço estadual de saneamento básico, e abrangerá, no todo ou 

em parte, as seguintes atividades: 

a) captação, adução e tratamento de água bruta; 

b) adução, reservação e distribuição de água tratada; 

c) coleta, transporte para tratamento e disposição final de esgotos sanitários. 

  

1.2.1. O anexo “Metas de Atendimento e Qualidade dos Serviços” será revisado a cada 4 

(quatro) anos, concomitantemente, à revisão do anexo “Plano de Saneamento Municipal”. 
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1.3. A exclusividade referida no item 1.1. não impede que a SABESP celebre outros 

instrumentos jurídicos com terceiros para prestação dos serviços abrangidos por 

este CONTRATO, e que participe dos programas estaduais que visem a eficaz articulação e 

implantação das políticas de desenvolvimento urbano e regional, de habitação, de combate à 

pobreza e de sua erradicação, de proteção ambiental, de promoção da saúde e outras de 

relevante interesse social voltadas para a melhoria da qualidade de vida, para as quais o 

saneamento básico seja fator determinante. 

  

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO 

  

2.1. O presente CONTRATO  vigorará pelo prazo de 30 (trinta) anos, contados a partir da 

data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual período, por meio de termo de 

aditamento, observado o disposto na Cláusula Oitava do Convênio de Cooperação nº ___, 

desde que, um ano antes do advento do termo final haja expressa manifestação das partes em 

dar continuidade à prestação dos serviços. 

2.2. A SABESP continuará prestando os serviços públicos municipais de abastecimento de 

água e esgotamento sanitário, permanecendo válidas todas as cláusulas e condições 

deste CONTRATO , até o efetivo pagamento pelo MUNICÍPIO  da indenização referida na 

Cláusula 13, abrangendo, inclusive, os bens pré-existentes, tudo nos termos da legislação em 

vigor. 

2.3. Sem prejuízo do cumprimento dos compromissos assumidos neste CONTRATO , 

a SABESP e o MUNICÍPIO respeitarão o planejamento estadual para os serviços de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário, nos termos do Convênio de Cooperação 

celebrado entre o MUNICÍPIO e ESTADO DE SÃO PAULO. 

2.4. A antecipação de investimentos ou a realização de outros investimentos, por exclusivo 

interesse do MUNICÍPIO, além daqueles previstos neste CONTRATO  e seus anexos, 

dependerá de prévia alteração deste CONTRATO.   
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2.4.1. Realizada a alteração contratual referida no item 2.4, será encaminhado cópia 

à AGÊNCIA REGULADORA , para ciência e atualização do plano de obras do 

respectivo MUNICÍPIO . 

2.4.2. Caso as alterações contratuais referidas no item 2.4 impliquem em desequilíbrio 

econômico-financeiro, será instaurado procedimento para recomposição do equilíbrio 

original. 

  

CLÁUSULA TERCEIRA – DA FORMA E DAS CONDIÇÕES DA PRE STAÇÃO DOS 

SERVIÇOS 

  

3.1. A SABESP, durante todo o prazo de vigência desteCONTRATO , prestará serviço 

adequado, assim entendido como aquele em condições efetivas de regularidade, continuidade, 

eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia e modicidade tarifária, de acordo com 

o disposto na legislação pertinente, no Convênio de Cooperação, e no anexo “Metas de 

Atendimento e Qualidade dos Serviços”. 

3.2. Não se caracteriza como descontinuidade, a interrupção do serviço pela SABESP, em 

situação de emergência ou após prévio aviso, nas seguintes hipóteses: 

a) razões de ordem técnica ou de segurança nas instalações; 

b) necessidade de efetuar reparos, modificações ou melhorias de qualquer natureza nas 

instalações e infra-estruturas componentes do serviço; 

c) realização de serviços de manutenção e de adequação dos sistemas visando 

atendimento do crescimento vegetativo;  

d) negativa do usuário em permitir instalação de dispositivo de medição de água 

consumida, mesmo após ter sido previamente notificado; 

e) manipulação indevida de qualquer tubulação, medidor ou outra instalação 

da SABESP, por parte do usuário; 

f) na interrupção dos serviços de abastecimento de água por inadimplemento do usuário, 

na forma e prazo estipulado no artigo 40 da Lei federal 11.445/07, vedado a sua 

interrupção aos finais de semana e vésperas de feriados; 
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g) declaração de regime de escassez, suspensão, restrição de uso ou racionamento de 

recursos hídricos, decorrentes de insuficiência de quantidade ou de qualidade dos 

mesmos, pela autoridade responsável por sua gestão; 

h) força maior ou caso fortuito; 

3.3. A interrupção motivada por razões de ordem técnica deverá ser previamente comunicada 

ao MUNICÍPIO , aos usuários e a AGÊNCIA REGULADORA , salvo nos casos de iminente 

ameaça ou comprometimento da segurança de instalações ou pessoas, a juízo da SABESP. 

  

3.4. Cabe à SABESP, em qualquer das hipóteses relacionadas nesta cláusula, adotar 

providências cabíveis, no sentido de reduzir ao estritamente necessário à interrupção do 

serviço. 

3.5. As edificações permanentes urbanas estarão obrigadas a se interligarem as redes públicas 

de abastecimento de água e coleta de esgotos, consoante e nos termos do artigo 45 da Lei 

Federal no. 11.445/07. 

3.5.1. A SABESP, desde que disponha de infra-estrutura local adequada, prestará os serviços 

aos usuários, cujas instalações estiverem em conformidade com as normas técnicas e de 

regulação. 

3.5.2. A SABESP poderá se recusar à execução dos serviços, ou interrompê-los, sempre que 

considerar a instalação, ou parte dela, insegura, inadequada ou não apropriada a recebê-los, ou 

que interfira com sua continuidade ou qualidade, na forma que dispuser a regulação. 

3.6. A SABESP, de acordo com as normas ambientais dos órgãos de controle e fiscalização, 

poderá exigir que o usuário realize, às suas próprias expensas, pré-tratamento de efluentes 

gerados que se apresentem incompatíveis com o sistema sanitário existente. 

3.7. É vedado à SABESP interromper, sem fundamento, a prestação dos serviços, com 

exceção das ressalvas previstas neste CONTRATO , em Lei ou normas da AGÊNCIA 

REGULADORA . 

3.10. A SABESP, disponibilizará manual do usuário, devidamente aprovado 

pelo MUNICÍPIO ou pela AGÊNCIA REGULADORA , conforme o caso. 
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3.11. As disposições deste CONTRATO  aplicam-se às ligações de água e esgotos existentes 

na data de sua entrada em vigor, bem como as que vierem a ser executadas ou cadastradas 

posteriormente. 

  

CLÁUSULA QUARTA – DO REGIME DE REMUNERAÇÃO DOS SERV IÇOS 

  

4.1. Será tarifário o regime de cobrança da prestação dos serviços públicos de abastecimento 

de água e de esgotamento sanitário, consoante disposição da Cláusula 1ª deste CONTRATO . 

4.2. As tarifas serão fixadas nos termos do Decreto Estadual nº.41.446/96 ou por outra norma 

que venha substituí-lo, com prévia manifestação da AGÊNCIA REGULADORA.  

4.2.1 Para efeito de faturamentos usuários são classificados nas categorias residencial, 

comercial, industrial, pública e outros, de acordo com as modalidades de utilização da ligação 

de água e/ou esgotos. 

4.2.2. As ligações dos imóveis utilizados para as atividadesmunicipais deverão ser 

classificadas na Categoria de Uso Público e gozarão de benefícios tarifários publicados em 

Comunicado Tarifário decorrente do Decreto Estadual n°.41.446/96, ou o que vier a substituí-

lo. 

4.2.3. A SABESP aceitará a inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social, para 

enquadramento da entidade como de Assistência Social, desde que respeitadas às atividades 

econômicas aceitas pela SABESP e detalhadas nos procedimentos comerciais item I – 

Entidade de Assistência Social decorrentes do Decreto Estadual no. 41.446/96, e seus 

comunicados tarifários ou que vier a substituí-los; 

4.2.4. Os imóveis residenciais gozarão de benefícios tarifários, preenchidos os devidos 

requisitos publicados em Comunicado Tarifário, decorrente do Decreto Estadual n°. 

41.446/96, ou na forma do que vier a substituí-lo, após aprovação de AGÊNCIA 

REGULADORA . 

4.2.5. Para grandes consumidores das categorias de uso industrial e comercial a SABESP 

poderá estabelecer contratos de demanda firme com tarifas diferenciadas garantido o 
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equilíbrio econômico-financeiro caso a caso, incluindo a cobertura dos custos de exploração, 

de investimentos necessários e sua remuneração. 

4.3. O reajuste das tarifas dar-se-á consoante disposição do artigo 39 da Lei Federal no. 

11.445/07, a cada 12 (doze) meses, tendo por data base o último Comunicado Tarifário da 

SABESP emitido, ou na forma daquele que vier a substituí-lo. 

4.4. Para fins de reajuste tarifário deste CONTRATO aplicar-se-á o índice resultante da 

variação dos custos da SABESP (Índice de Reajuste Tarifário da SABESP - IRT) ou no caso 

de extinção, outro que venha a substituí-lo, devidamente aprovado pela SECRETARIA DE 

SANEAMENTO E ENERGIA  para o período. 

4.5. A tarifa e todas as condições econômico-financeiras desteCONTRATO  serão revistas a 

cada 4 (quatro) anos, ou sempre que, por fatos alheios ao controle e influência da SABESP, 

seu valor tornar-se insuficiente para amortizar integralmente e remunerar todos os custos 

operacionais, de administração, de manutenção, investimentos e expansão dos serviços. 

4.6. Ressalvadas as disposições legais expressas, a criação, alteração ou extinção de quaisquer 

tributos ou encargos legais, quando comprovado seu impacto, implicará na revisão da tarifa, 

com vistas à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro deste CONTRATO . 

4.7. As disposições desta cláusula aplicam-se às ligações de água e esgotos existentes na data 

de sua entrada em vigor, bem como as que vierem a ser executadas ou cadastradas 

posteriormente. 

4.8. A SABESP cobrará por todos outros serviços relacionados com os seus objetivos 

assegurando a cobertura dos investimentos, sua respectiva remuneração e dos custos 

operacionais, de administração, de manutenção e expansão dos serviços. 

4.9. Os valores das tarifas dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário relacionados com os objetivos da SABESP serão homologados pela AGÊNCIA 

REGULADORA e divulgados por comunicado publicado na Imprensa Oficial, e os preços 

outros serviços executados pela SABESP estarão à disposição dos usuários em suas 

dependências e no seu sítio na internet: WWW.SABESP.com.br. 
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4.10. A SABESP poderá cobrar todos os valores de todos os serviços prestados, os débitos 

vencidos e não pagos, incluindo-os nos instrumentos de cobrança disponíveis, sempre 

considerados os encargos financeiros legais. 

4.11. A SABESP poderá auferir receitas decorrentes de fontes alternativas, complementares, 

acessórias ou de projetos associados consoante art. 11 da Lei Federal no,8.987/95 e art. 13 da 

Lei Federal no. 11.107/05, inclusive para fins de prévia amortização e remuneração seja dos 

bens pré-existentes e/ou dos demais investimentos realizados; 

  

CLÁUSULA QUINTA - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA SABE SP 

  

5.1. São obrigações da SABESP: 

  

a) executar os serviços municipais de abastecimento de água e de esgotamento sanitário 

na forma e especificação do anexo “Metas de Atendimento e Qualidade dos Serviços”, 

visando à progressiva expansão dos serviços, a melhoria de sua qualidade e o 

desenvolvimento da salubridade ambiental no território municipal, observando o 

planejamento estadual de saneamento; 

b) desenvolver e executar projetos básicos e executivos pertinentes à execução das obras 

e serviços objeto deste CONTRATO   

c) propor diretrizes, analisar e aprovar projetos, verificar a conformidade aos projetos das 

respectivas obras de expansão de serviços de abastecimento de água e de esgotamento 

sanitário oriundos de parcelamento de solo, loteamentos, empreendimentos 

imobiliários de qualquer natureza e de responsabilidade de empreendedores, bem 

como elaborar termos de recebimento em doação para o MUNICÍPIO  e a cessão 

deste à SABESP para operação e manutenção; 

d) encaminhar à AGÊNCIA REGULADORA , no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias 

após o encerramento do exercício fiscal, relatórios anuais de desempenho econômico-

financeiro, gerencial, operacional e do ativo imobilizado constante do anexo 

“Relatório de bens e direitos”, visando à atualização, avaliação e fiscalização da 
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evolução do objeto contratual e à garantia do equilíbrio econômico-financeiro, nos 

termos da Cláusula 4ª. 

e) obter todas as licenças que se fizerem necessárias para execução das obras e serviços 

objeto deste CONTRATO  e utilizar materiais de qualidade compatível com as 

normas editadas pelos órgãos técnicos especializados, cumprindo as especificações e 

normas técnicas brasileiras, visando garantir solidez e segurança das referidas obras, 

tanto na fase de construção, quanto nas de operação e manutenção; 

f) refazer obra e serviços julgados defeituosos, desde que comprovado em laudo técnico 

fundamentado, assegurando à SABESP direito à ampla defesa e  contraditório em 

procedimentos administrativo próprio, determinados pela AGÊNCIA 

REGULADORA ; 

g) cientificar previamente o MUNICÍPIO sobre as obras que pretenda executar em vias 

e logradouros públicos, ressalvados os casos de emergência; 

h) disponibilizar em sua sede regional, para consulta, auditoria e fiscalização toda 

documentação relacionadas a este CONTRATO, atendendo a prévia solicitação formal 

não inferior a 15 (quinze) dias. 

i) promover e assumir ônus decorrentes de desapropriações ou imposição de servidões 

administrativas, limitações administrativas de caráter geral e autorizações provisórias 

à ocupação de bens imóveis necessários à prestação dos serviços e obras objeto 

deste CONTRATO , cujos valores serão considerados para fins de apuração e 

manutenção do equilíbrio econômico-financeiro; 

j) indicar motivadamente e com 60 (sessenta) dias de antecedência ao MUNICÍPIO  as 

áreas que deverão ser declaradas de utilidade pública para fins de desapropriação ou 

instituídas como servidões administrativas, dos bens imóveis necessários à execução e 

conservação dos serviços e obras objeto desteCONTRATO , para que sejam 

promovidas as respectivas declarações de utilidade pública; 

k) cientificar o MUNICÍPIO e a AGÊNCIA REGULADORA  a respeito do trâmite de 

processos administrativos ou judiciais relativos a desapropriações, informando valores 

indenizatórios pagos aos expropriados, em acordo ou decisão judicial; 

l) designar gestor para o presente CONTRATO , indicando-o ao MUNICÍPIO ; 
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m) proceder nos termos da legislação aplicável à devolução dos respectivos valores por 

eventual arrecadação indevida, respeitado procedimento administrativo próprio da 

SABESP, garantida a ampla defesa e o contraditório às partes; 

n) proceder ao recolhimento de todos os tributos que forem devidos, inclusive o IPTU 

dos imóveis que compõem seu patrimônio administrativo 

no MUNICÍPIO,  explicitando-se os casos de isenção mencionados no item 5.2. alínea 

“d”, desta Cláusula e na Lei Autorizativa Municipal nº. XXX de XX de XXXX de 

XX; 

o) notificar o MUNICÍPIO e a AGÊNCIA REGULADORA , imediatamente, quando 

constatado o desequilíbrio econômico-financeiro. 

p) manter estrutura mínima para atendimento ao usuário. 

  

5.2. São direitos da SABESP: 

  

a) praticar tarifas e preços conforme Decreto Estadual n° 41.446/96, ou outro que vier a 

substituí-lo, pelos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, e 

ainda por outros de serviços relacionados com os seus objetivos; 

b) cobrar todos os débitos vencidos e não pagos, na forma do item 4.10, da Cláusula 4ª; 

c) auferir receitas decorrentes de fontes alternativas, complementares, acessórias ou de 

projetos associados, consoante art. 11 da Lei Federal no. 8.987/95 e art. 13 da Lei 

Federal no. 11.445/07, inclusive para fins de prévia amortização e remuneração dos 

bens e direitos pré-existentes e investimentos realizados; 

d) isenção de todos os tributos municipais nas áreas e instalações operacionais, existentes 

à data da celebração do CONTRATO , que será extensível àquelas criadas durante sua 

vigência, e também de preços públicos relacionados ao uso de vias públicas, espaço 

aéreo e subsolo, e ao uso de quaisquer outros bens municipais necessários à execução 

dos serviços, conforme disposição da Lei Autorizativa Municipal nº. XXX de XXXX 

de XXXX; 

e) adotar providências previstas neste CONTRATO,  objetivando assegurar o equilíbrio 

econômico-financeiro durante toda sua vigência; 
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f) receber em cessão, do MUNICÍPIO,  todas as servidões administrativas e de passagem 

já instituídas e as que indicar à instituição, sem qualquer ônus e pelo prazo em que 

vigorar este CONTRATO ; 

g) utilizar sem ônus, vias públicas, estradas, caminhos e terrenos de domínio municipal e 

estadual; 

h) deliberar sobre disponibilidade de água e possibilidade de escoamento de esgotos para 

a implantação de novos loteamentos, conjuntos habitacionais e instalação de novas 

indústrias; 

i) expedir regulamentos e diretrizes para instalações de água e de esgotamento sanitário; 

j) deixar de executar os serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, 

ou interrompê-los, sempre que considerar as respectivas instalações, no todo ou parte 

delas, irregular, insegura, inadequada ou inapropriada, observada a Cláusula 3ª, 

assegurado direito a ampla defesa e contraditório ao usuário; 

k) condicionar a prestação dos serviços à prévia verificação de conformidade das 

instalações com as normas estabelecidas pela ABNT e demais autoridades 

competentes; 

l) exigir a realização de pré-tratamento de efluentes em desconformidade, a cargo 

exclusivo dos usuários antes do recebimento destes pela estação de tratamento de 

esgotos, tudo de acordo com as normas ambientais dos órgãos de controle e 

fiscalização no âmbito de suas competências; 

m) celebrar instrumentos contratuais com terceiros para a prestação dos serviços 

abrangidos neste objeto contratual, observando a legislação pertinente e garantindo o 

cumprimento pelos mesmos de todas as normas inerentes à prestação dos serviços 

objeto deste CONTRATO ; 

n) receber informação sobre qualquer alteração cadastral do imóvel; 

o) receber em repasse os recursos financeiros ou bens que quaisquer entidades públicas, 

privadas, nacionais ou internacionais, destinarem aos serviços públicos de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário doMUNICÍPIO , inclusive 

financiamentos; 
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p) opor defesa ao MUNICÍPIO  ou a qualquer órgão municipal ou estadual pelo não 

cumprimento dos anexos “Metas de Atendimento e Qualidade dos Serviços” e “Plano 

de Saneamento Municipal” quando comprovada a interferência de terceiro. 

q) manifestar interesse na continuidade deste CONTRATO , um ano antes do termo 

contratual, adotando as providências que possibilitem a prorrogação por até igual 

período. 

  

CLÁUSULA SEXTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO MUNIC ÍPIO 

  

6.1. São obrigações do MUNICÍPIO : 

  

a) manifestar interesse na continuidade deste CONTRATO , um ano antes do termo 

contratual, providenciando aprovação de lei específica que possibilite a prorrogação 

por igual período; 

b) providenciar cessão à SABESP das infra-estruturas necessárias às expansões dos 

serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário decorrentes de 

parcelamentos do solo, loteamentos, empreendimentos imobiliários de qualquer 

natureza, de responsabilidade dos respectivos empreendedores, com vistas à operação 

e manutenção, até efetiva reversão não onerosa ao MUNICÍPIO,  por ocasião do 

encerramento contratual; 

c) comunicar formalmente à AGÊNCIA REGULADORA a ocorrência da prestação dos 

serviços pela SABESP, em desconformidade técnica, operacional, contábil, 

econômica, financeira, tarifária, de atendimento aos usuários, solicitando adoção das 

medidas administrativas cabíveis; 

d) declarar bens imóveis de utilidade pública, em caráter de urgência, para fins de 

desapropriação ou instituição de servidão administrativa; estabelecer limitações 

administrativas e autorizar ocupações temporárias de bens imóveis, com a finalidade 

de assegurar a realização, bem como a conservação, de serviços e obras vinculadas à 

prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário e ao 

cumprimento dos planos e metas objeto deste CONTRATO ; 
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e) ceder gratuitamente as áreas afetas aos serviços públicos de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário existentes na data da assinatura do contrato de programa, bem 

como as que receber gratuitamente para implantação dos mesmos serviços, 

devidamente regularizadas à SABESP, pelo prazo em que vigorar o convênio de 

cooperação e o presente CONTRATO ; 

 

f) coibir o lançamento de águas pluviais e de drenagem no sistema de coleta e 

afastamento do esgotamento sanitário, inclusive apreciando as notificações de 

irregularidades feitas pela SABESP; 

g) compelir todas as edificações permanentes urbanas a conectar-se ao sistema público de 

abastecimento de água e de esgotamento sanitário disponível e tecnicamente factível; 

h) isentar, mediante autorização legislativa, a SABESP de todos os tributos municipais 

nas áreas e instalações operacionais existentes à data da celebração 

deste CONTRATO , que será extensível àquelas criadas durante a sua vigência, e 

também de preços públicos relacionados ao uso de vias públicas, espaço aéreo e 

subsolo, e ao uso de quaisquer outros bens municipais necessários à execução dos 

serviços,  

i) subrogar-se nos compromissos financeiros da SABESP referentes ao objeto 

deste CONTRATO ; 

j) repassar recursos financeiros ou bens que quaisquer entidades públicas, privadas, 

nacionais ou internacionais, que tenham sido destinados aos serviços públicos de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário doMUNICÍPIO,  inclusive 

financiamentos; 

k) adotar as normas e procedimentos comerciais da SABESPdecorrentes do Decreto 

Estadual n° 41.446/96; 

l) acompanhar e validar a efetivação da reversão de bens por ocasião da extinção 

do CONTRATO ; 

m) sistematizar e articular as informações municipais de acordo com o Sistema Nacional 

de Informações em Saneamento Básico - SINISA. 

  

6.2. São direitos do MUNICÍPIO : 
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a) receber relatórios anuais de desempenho econômico financeiro, gerencial, operacional 

e do ativo imobilizado, constante do anexo “Relatório de bens e direitos” visando à 

avaliação e fiscalização da evolução do objeto contratual e a garantia do equilíbrio 

econômico-financeiro; 

b) exigir que a SABESP refaça obras e serviços defeituosos, desde que comprovado por 

laudo técnico fundamentado, assegurando à SABESP o amplo direito de defesa e 

contraditório observados o procedimento administrativo próprio, determinados 

pela AGÊNCIA REGULADORA ; 

c) receber prévia comunicação da SABESP sobre obras que serão executadas em vias e 

logradouros públicos, ressalvados os casos de emergência, serviços de manutenção e 

crescimento vegetativo; 

d) ter acesso a toda documentação relacionada a esteCONTRATO , para consulta, 

auditoria e fiscalização, na forma do parágrafo único do artigo 30 da Lei Federal n° 

8.987/95, mediante prévia solicitação formal não inferior a 15 (quinze) dias; 

e) constituir comissão municipal para o acompanhamento da execução do 

presente CONTRATO , com acesso a toda documentação relacionada ao mesmo, 

objetivando o controle social pela comunidade. 

  

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS DIREITOS E DEVERES DOS USUÁRI OS 

  

7.1. São direitos dos usuários dos serviços locais de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário, observada a Cláusula 3ª, sem prejuízo de outros previstos na legislação aplicável: 

a) receber os serviços em condições adequadas, conforme Cláusula 3ª.; 

b) receber, do MUNICÍPIO , da SABESP e da AGÊNCIA REGULADORA  todas as 

informações necessárias à defesa dos interesses individuais e coletivos; 

c) receber da SABESP as informações necessárias à utilização dos serviços prestados; 

d) ter acesso ao manual do usuário; 
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e) comunicar à AGÊNCIA REGULADORA , ao MUNICÍPIO e aSABESP, por meio 

de sua ouvidoria, os atos ilícitos ou irregulares porventura praticados por esta 

Concessionária ou seus prepostos na execução dos serviços; 

  

7.2. São deveres dos usuários dos serviços locais de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário, sem prejuízo de outros previstos na legislação aplicável: 

 

a) pagar pontualmente as tarifas e preços públicos cobrados pela SABESP pela prestação 

dos serviços locais de abastecimento de água e esgotamento sanitário, bem como os 

valores decorrentes da prestação de serviços complementares, obedecendo, também, 

às sanções previstas em caso de inadimplemento; 

b) levar ao conhecimento do MUNICÍPIO , da AGÊNCIA REGULADORA  ou 

da SABESP as irregularidades das quais venham a ter conhecimento, referentes à 

prestação dos serviços.  

c) contribuir para a permanência das boas condições das instalações, infra-estruturas e 

bens públicos afetados à prestação dos serviços; 

 

d) responder, na forma da lei, perante a SABESP, pelos danos materiais ou pessoais 

causados em decorrência da má utilização de suas instalações, infra-estruturas e 

equipamentos; 

e) consultar a SABESP, anteriormente à instalação de tubulações internas, quanto ao 

local do ponto de distribuição de água e de coleta de esgoto; 

f) autorizar a entrada de prepostos da SABESP, devidamente credenciados, nos imóveis 

que estejam ocupando, para que possam ser instalados equipamentos ou feitos reparos 

necessários à regular prestação dos serviços; 

g) manter caixas d’água, tubulações e conexões sempre limpas e em condições de 

conservação e higiene adequadas; 

h) averiguar qualquer vazamento de água existente nas instalações internas, reparando-as 

imediatamente; 

i) não lançar esgoto sanitário na rede de águas pluviais ou águas pluviais na rede de 

esgotamento sanitário; 
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j) não fraudar qualquer tipo de equipamento, instalação ou instrumento utilizado 

pela SABESP na prestação de serviços; 

k) informar imediatamente à SABESP sobre qualquer alteração cadastral; 

l) conectar o imóvel ao sistema público de abastecimento de água ede esgotamento 

sanitário disponível e tecnicamente factível. 

  

7.3. Os casos omissos ou as dúvidas surgidas no relacionamento com os usuários, em 

decorrência da aplicação das condições previstas nesteCONTRATO  serão resolvidos 

pela AGÊNCIA REGULADORA.  

  

CLÁUSULA OITAVA – DA REGULAÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO 

  

8.1. A regulação e fiscalização dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário 

delegados pelo MUNICÍPIO  serão exercidas pela AGÊNCIA REGULADORA DE 

SANEAMENTO E ENERGIA DO ESTADO DE SÃO PAULO -ARSESP, na forma da Lei 

Complementar nº. 1.025 de 07 de dezembro de 2007 Decretos Estaduais no.52.445 de 07 de 

dezembro de 2007; no. 53.192 de 1 de julho de 2008; da Lei Autorizativa Municipal nº. xxxx 

de xxxx de xxxx; do Convênio de Cooperação nº. XXX e demais normas. 

8.1.1. A fiscalização a ser exercida pela AGÊNCIA REGULADORA abrangerá o 

acompanhamento das ações da SABESP nas áreas técnica, operacional, contábil, econômica, 

financeira, tarifária e de atendimento aos usuários. 

8.1.2. O MUNICÍPIO  poderá, igualmente, acompanhar as ações daAGÊNCIA 

REGULADORA,  referidas no item 8.1.1. e, caso detecte que a prestação dos serviços 

delegados esteja ocorrendo em desconformidade, deverá comunicá-la formalmente, 

solicitando adoção das medidas administrativas cabíveis. 

  

CLÁUSULA NONA - DA PROTEÇÃO AMBIENTAL E DOS RECURSO S HÍDRICOS 
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9.1. O MUNICÍPIO  e a SECRETARIA DE SANEAMENTO E ENERGIA  poderão exigir 

que a SABESP, na vigência deste CONTRATO,  providencie, de acordo com o planejamento 

realizado pelos órgãos estaduais, medidas preventivas e/ou corretivas do meio ambiente e dos 

recursos hídricos, em decorrência da prestação dos serviços de água e de esgotamento 

sanitário, inclusive por intermédio de novas obras e serviços não previstos no anexo “Metas 

de Atendimento e Qualidade dos Serviços”, resguardado o equilíbrio econômico-financeiro 

contratual. 

9.1.1. A SABESP deverá submeter-se a todas as medidas adotadas pelas autoridades 

municipais, estaduais e federais com poderes de fiscalização do meio ambiente e dos recursos 

hídricos, observando-se sempre o equilíbrio econômico-financeiro e as condições 

deste CONTRATO.  

9.1.2. As ações e investimentos nas áreas de proteção ambiental e dos recursos hídricos 

deverão ser implementadas pela SABESP gradualmente, de acordo com a previsão contida 

nos instrumentos de planejamento e nos compromissos assumidos no Convênio de 

Cooperação celebrado entre MUNICÍPIO  eESTADO DE SÃO PAULO. 

9.2. A SABESP é responsável pela obtenção das licenças ambientais e outorgas de uso dos 

recursos hídricos necessárias à execução das obras e ao cumprimento das metas e objetivos 

previstos neste CONTRATO  e no Convênio de Cooperação nº. XX. 

9.2.1. A SABESP poderá opor ao MUNICÍPIO , a AGÊNCIA REGULADORA e os demais 

órgãos estaduais exceções ou meios de defesa como causa justificadora do não atendimento 

do anexo “Metas de Atendimento e Qualidade dos Serviços” e objetivos previstos 

neste CONTRATO , por conta da não-liberação tempestiva de licenças ambientais ou 

outorgas de direito de uso dos recursos hídricos e nos casos de desapropriações, servidões ou 

locações temporárias. 

9.2.2. No caso do item anterior, a SECRETARIA DE SANEAMENTO E ENERGIA  e 

o MUNICÍPIO  deverão deferir prorrogação de prazos para realização de metas e objetivos 

previstos neste CONTRATO , se a SABESP comprovando o cumprimento de todos os 

requisitos para obtenção da licença ou outorga, não a tenha obtido por razões alheias à sua 

vontade. 
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CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

  

10.1. O descumprimento, por parte da SABESP, de qualquer cláusula ou condição 

deste CONTRATO , bem como de normas atinentes ao seu objeto, poderá ensejar, sem 

prejuízo do disposto nas demais cláusulas, a aplicação das seguintes penalidades: 

a) advertência; 

b) multa. 

10.2. A AGÊNCIA REGULADORA definirá em regulamento próprio, os valores 

monetários de cada multa, que passarão a fazer parte deste CONTRATO . 

10.3. As penalidades previstas nos itens “a” e “b”, respeitados os limites previstos no 

item 10.5., serão aplicadas pela AGÊNCIA REGULADORA segundo a gravidade da 

infração. 

10.4. No caso da SABESP reincidir em conduta alvo de multa, ficará sujeita, já na segunda 

infração e daí por diante, à aplicação de sanção em valor dobrado, na forma do regulamento 

específico estabelecido pela AGÊNCIA REGULADORA.  

10.5. O valor total das multas aplicadas a cada mês não poderá exceder a 0,1% (zero vírgula 

um por cento) do faturamento líquido médio mensal daSABESP específico do MUNICÍPIO , 

no exercício anterior e será aplicada na forma do regulamento específico estabelecido 

pela AGÊNCIA REGULADORA.  

10.6. Caso as infrações cometidas pela SABESP importem na aplicação de penalidades 

superiores ao limite previsto no item 10.5. anterior, caberá a intervenção na exploração dos 

serviços, nos termos da cláusula 17 desteCONTRATO . 

10.7. O procedimento administrativo para a aplicação das penalidades assegurará direito a 

ampla defesa e contraditório à SABESP e terá início com a lavratura da Notificação de 

Infração, pelo agente responsável pela fiscalização, do qual constará tipificação da conduta, 

norma violada, sendo instruído com respectivo laudo de constatação técnica, que indicará 

métodos e critérios técnicos de aferição utilizados, sob pena de nulidade. 
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10.8. A prática de duas ou mais infrações pela SABESP poderá ser apurada em um mesmo 

auto de infração. 

10.9. No prazo de 15 (quinze) dias contados do recebimento da notificação da penalidade, 

a SABESP poderá apresentar sua defesa à AGÊNCIA REGULADORA.  

10.10. A AGÊNCIA REGULADORA terá 15 (quinze) dias para apreciar a defesa 

da SABESP, notificando-a ao final do referido prazo. 

10.11. A decisão proferida deverá ser motivada e fundamentada, apontando os argumentos 

acolhidos e os rejeitados na defesa apresentada pelaSABESP. 

10.12. Mantida a penalidade, a SABESP poderá recorrer nos termos da Lei Federal nº 

8.987/95 c.c. Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Estadual nº 10.177/98, sendo vedada qualquer 

anotação nos registros da empresa junto aAGÊNCIA REGULADORA , enquanto não houver 

decisão final irrecorrível sobre a procedência da autuação. 

10.12.1. As reclamações individuais de usuários feitas diretamente 

ao MUNICÍPIO  ou AGÊNCIA REGULADORA  deverão ser notificadas em 15 (quinze) 

dias à SABESP para que esta, em prazo igual, ofereça sua defesa. 

10.13. Ao final do processo administrativo e confirmada a penalidade, os efeitos dela 

advindos serão os seguintes: 

a) no caso de advertência, anotação nos registros da SABESPjunto à AGÊNCIA 

REGULADORA ; 

b) em caso de multa pecuniária, obrigação de pagamento dentro do prazo de 30 (trinta) 

dias, contados do recebimento da notificação de decisão irrecorrível pela SABESP, na 

forma do regulamento específico estabelecido pelaAGÊNCIA REGULADORA ; 

 

c) a reparação pecuniária devida ao usuário, decorrente de reclamação será feita em até 

30 (trinta) dias, contados do recebimento pelaSABESP da notificação de decisão 

procedente irrecorrível, na forma do regulamento específico estabelecido 

pela AGÊNCIA REGULADORA . 
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10.14. O simples pagamento da multa não eximirá a SABESP da obrigação de sanar a falha 

ou irregularidade a que lhe deu origem. 

10.15. Cabe a AGÊNCIA REGULADORA regulamentar as hipóteses autorizantes de 

intervenção e caducidade, constantes os artigos 32 e 35, inciso III da Lei Federal no. 8.987 de 

13 de fevereiro de 1995. 

  

CLÁUSULA 11 - DA EXTINÇÃO DO CONTRATO 

  

11.1. A extinção do presente CONTRATO  ocorrerá consoante artigo 35 e seguintes da Lei 

Federal nº. 8.987/95 c.c. artigo 11, § 2º e artigo 13, § 6º, ambos da Lei Federal nº. 

11.107/2005 c.c. art. 42 da Lei federal no. 11.445/07, podendo ainda decorrer de consenso 

entre as partes. 

11.2. No caso de encerramento deste CONTRATO  pelo advento do seu termo, caso o fluxo 

de caixa resultante da prestação dos serviços objeto deste pacto não tenha permitido a 

completa remuneração e amortização dos bens reversíveis, investimentos realizados ou em 

andamento,  o MUNICÍPIO  poderá optar entre: 

a) manter este CONTRATO  e o respectivo Convênio de Cooperação pelo prazo 

necessário à remuneração e amortização, inclusive, podendo instituir fontes de receitas 

alternativas, complementares ou projetos associados de acordo com disposições das 

Leis Federais n°s 8.987/95, 11.107/05 e 11.445/07; 

b) retomar os serviços e as competências a eles relativas, pagando à SABESP, 

previamente, indenização correspondente, calculada de acordo com o previsto na 

Cláusula 13 deste CONTRATO e nas Leis Federais n°s 8.987/95, 11.107/05 e 

11.445/07, e ressarcindo-a de outros eventuais prejuízos; 

c) formalizar acordo para pagamento parcelado da indenização devida pelos bens 

reversíveis e investimentos realizados ou em andamento e ainda não amortizados, 

remunerados ou depreciados, adotando a forma de cálculo, avaliações, remunerações e 

atualizações previstas na Cláusula 13 desteCONTRATO ; 

d) doar, mediante autorização legislativa, bens empregados nos serviços de água e 

esgotos para a SABESP suficientes à indenização devida pelos investimentos 
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realizados e não amortizados, remunerados, incluindo as obras, serviços e 

fornecimentos em andamento, adotando a forma de cálculo, avaliações, remunerações 

e atualizações previstas na Cláusula 13 deste CONTRATO ; 

e) compensar o montante devido, assumindo compromissos financeiros já firmados 

pela SABESP. 

f) não ocorrendo o acordo previsto na letra “c” do item 11.2 desta cláusula o cálculo da 

indenização de investimentos será feito com base nos critérios de avaliação do valor 

econômico e reavaliação patrimonial, depreciação e amortização de ativos 

imobilizados definidos pela legislação fiscal e das sociedades por ações. 

g) na hipótese da alínea “f” do item 11.2 desta cláusula o pagamento de eventual 

indenização será realizado, mediante garantia real, por meio de 4 (quatro) parcelas 

anuais, iguais e sucessivas, da parte ainda não amortizada de investimentos e de outras 

indenizações relacionadas à prestação dos serviços, realizados com capital próprio 

da SABESP ou de seu controlador, ou originários de operações de financiamentos, ou 

obtidos mediante emissão de ações, debêntures e outros títulos mobiliários, com a 

primeira parcela paga até o último dia útil do exercício financeiro em que ocorrer a 

reversão. 

h) ocorrendo ou não acordo a indenização apurada na forma da alínea “g” desta cláusula 

poderá ser paga previamente mediante receitas de novoCONTRATO destinadas ao 

pagamento dos bens pré-existentes e investimentos não amortizados e depreciados. 

11.3. A SABESP continuará prestando os serviços de água e saneamento nas mesmas bases 

deste CONTRATO , respeitado o equilíbrio econômico-financeiro ajustado, até o efetivo 

pagamento pelo MUNICÍPIO  da indenização referida nesta Cláusula, que poderá abranger, 

inclusive, os bens pré-existentes, estes a serem pagos pelo critério patrimonial. 

  

CLÁUSULA 12 – DOS BENS REVERSÍVEIS 

  

12.1. Integram os serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário todos os bens 

e direitos pré-existentes a este CONTRATO DE PROGRAMA , afetados e indispensáveis à 

prestação dos serviços, de domínio, posse e gestão da SABESP, bem como aqueles 
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adquiridos ou construídos na vigência do presente, cuja posse e gestão serão exercidas 

pela SABESP, na forma discriminada no inventário dos anexos “Relatório de bens e direitos” 

e “Laudo Econômico Financeiro” deste CONTRATO . 

12.2. A SABESP zelará pela integridade dos bens vinculados a prestação dos serviços de 

abastecimento de água e de esgotamento sanitário. 

12.3. Os bens e direitos afetados à prestação dos serviços deverão ser devidamente registrados 

na SABESP, de modo a permitir a identificação e avaliação patrimonial, sendo auditados 

anualmente pela AGÊNCIA REGULADORA e o MUNICÍPIO . 

12.4. Os bens e direitos afetados ou indispensáveis à prestação dos serviços não poderão ser 

alienados ou onerados pela SABESP sem prévia anuência do MUNICÍPIO , e comunicação 

à AGÊNCIA REGULADORA , permanecendo vinculados à prestação dos serviços, mesmo 

na hipótese de extinção desteCONTRATO . 

12.5. Os bens conforme definidos no item 12.1, que forem ampliados, construídos ou 

adquiridos pela SABESP por solicitação exclusiva doMUNICÍPIO  e que não tenham sido 

considerados para estabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro deste CONTRATO , 

serão objeto de indenização, conforme a Cláusula 13 – Indenização, caso não tenha havido 

tempo hábil para sua amortização. 

12.6. Os bens relativos aos empreendimentos particulares resultantes do parcelamento do solo 

urbano, loteamentos, adquiridos pela SABESPpor doação para operação e manutenção não 

serão objeto de indenização na reversão de bens. 

  

CLÁUSULA 13 – DOS CRITÉRIOS DE INDENIZAÇÃO 

  

13.1. A indenização devida pelo MUNICÍPIO  à SABESP, observados os termos dos artigos 

35 e seguintes da Lei Federal n° 8.987/95 c.c. § 2° do art. 11 e art. 13 da Lei Federal n° 

11.107/05 c.c. art. 42 da Lei federal no. 11.445/07, corresponderá ao valor presente do fluxo 

de caixa no período remanescente na data de retomada dos serviços, constante no anexo 
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“Laudo Econômico-Financeiro”, considerando a mesma taxa de desconto de 12% utilizada no 

referido laudo, além de outros eventuais prejuízos. 

13.1.1. Os valores referidos nos itens 13.1. e 13.2. serão atualizados monetariamente até a 

data dos efetivos pagamentos de acordo com a variação do Índice Geral de Preços de Mercado 

- IGPM ou por outro que venha substituí-lo. 

13.1.2. Sobre o valor atualizado monetariamente conforme item13.1.1. incidirão juros, na 

forma do estabelecido na legislação pertinente a taxa de 12% ao ano, contados a partir da 

retomada dos serviços até a data do efetivo pagamento. 

13.2. A apuração da indenização deste CONTRATO  poderá incluir aferição do valor 

patrimonial dos bens da SABESP pré-existentes à data da assinatura deste instrumento, 

discriminados no anexo “Relatório de bens e direitos”. 

13.3. A SABESP poderá receber antecipadamente o valor residual fixado no Laudo 

Econômico-Financeiro, para fins deste ajuste referente aos bens pré-existentes à data da 

assinatura deste instrumento, discriminados no anexo “Relatório de bens e direitos”. 

13.4. A retomada antecipada dos serviços ocorrerá mediante o prévio depósito 

pelo MUNICÍPIO  do valor residual dos bens pré-existentes discriminados no anexo 

“Relatório de bens e direitos”, fixado para fins deste ajuste e, excluído do fluxo de caixa 

deste CONTRATO , sem prejuízo da apuração e cobrança de seu respectivo valor patrimonial 

e de outros direitos indenizatórios. 

  

CLÁUSULA 14 – DA MEDIAÇÃO 

  

14.1 Se o presente instrumento não for prorrogado no prazo estabelecido no item 2.1., 

a AGÊNCIA REGULADORA  deverá instaurar e coordenar procedimento de mediação, 

indicando a composição de Comitê Especial, a fim de apurar existência de saldos não 

amortizados ou não depreciados, referentes aos bens e direitos adquiridos ou investimentos 

executados pela SABESP ao longo do CONTRATO . 
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14.1.1. A instauração da mediação será comunicada formalmente à SABESP e 

ao MUNICÍPIO  que, no prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento da 

comunicação, indicarão seus representantes junto ao Comitê de Mediação. 

14.1.2. O Comitê de Mediação, fundamentado nos documentos e estudos oferecidos pelas 

partes, proporá solução amigável não vinculante, cuja aceitação resultará na lavratura de 

termo de encerramento do CONTRATO . 

14.2. A mediação será considerada prejudicada se: 

  

a) a parte se recusar a participar do procedimento; 

b) não houver indicação do representante no prazo pactuado; 

c) a apresentação da proposta do Comitê de Mediação exceder o prazo máximo de 90 

(noventa) dias, contados da data da efetiva constituição desse órgão; 

d) a AGÊNCIA REGULADORA  não adotar as providências do item 14.1. 

  

CLÁUSULA 15 - DA ARBITRAGEM 

  

15.1. Os conflitos não solucionados amigavelmente, decorrentes da execução ou extinção 

deste CONTRATO poderão ser resolvidos por arbitragem. 

15.2. A submissão da questão à arbitragem não exonera as partes do pontual e tempestivo 

cumprimento das disposições do CONTRATO , tampouco permite a interrupção ou retomada 

dos serviços, que deverão continuar a ser prestados nos termos contratuais vigor à data da 

submissão da questão, assim permanecendo até que decisão final seja proferida. 

15.3. As partes, com antecedência não superior a 24 (vinte e quatro) meses do advento do 

termo final deste instrumento, poderão submeter à arbitragem a questão da existência de 

obrigação de indenizar pela extinção do CONTRATO . 

  

CLÁUSULA 16 – DA INTERVENÇÃO 
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16.1. Sem prejuízo das penalidades cabíveis e das responsabilidades incidentes, o ESTADO 

DE SÃO PAULO, inclusive por provocação do MUNICÍPIO,  nos termos do artigo 32 e 

seguintes da Lei Federal nº. 8.987/95, poderá intervir, excepcionalmente, e a qualquer tempo, 

na exploração dos serviços objeto deste CONTRATO , com o fim de assegurar sua adequada 

prestação, bem como fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais 

pertinentes; 

16.2. A intervenção se dará por ato próprio e específico daAGÊNCIA REGULADORA , 

com a indicação de prazo, objetivos e limites da medida, devendo ser instaurado, em 30 

(trinta) dias contados do ato que determinar a intervenção, o indispensável procedimento 

administrativo; 

16.3. Se o procedimento administrativo referido no item 16.2. não estiver concluído em 180 

(cento e oitenta) dias, considerar-se-á inválida a intervenção, devolvendo-se à SABESP a 

administração dos serviços, sem prejuízo de indenização que lhe seja devida; 

16.4. Se ficar comprovado que a intervenção não observou os pressupostos legais e 

regulamentares, será declarada sua nulidade, devendo o serviço ser imediatamente devolvido 

à SABESP, sem prejuízo do direito à indenização devida; 

16.5. Cessada a intervenção, se não for extinto o CONTRATO,  a administração do serviço 

será devolvida à SABESP, precedida de prestação de contas pelo interventor, que responderá 

pelos atos praticados durante a sua gestão; 

16.6. Cabe a AGÊNCIA REGULADORA  regulamentar as hipóteses autorizantes e o devido 

procedimento administrativo para a intervenção. 

  

CLÁUSULA 17 – DO CONTROLE SOCIAL 

  

17.1. Cabe ao MUNICÍPIO  instituir e regular o funcionamento de fórum próprio ao exercício 

do controle social, disposto no artigo 47 da Lei Federal no. 11.445/07. 
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17.2. Na forma da lei, o exercício do controle social contará com representantes 

do MUNICÍPIO , da AGÊNCIA REGULADORA , da SABESP e da sociedade civil. 

17.3. O fórum instituído pelo MUNICÍPIO  para a efetivação do controle social da prestação 

de serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário contará com acesso as 

informações e documentos na forma prevista na legislação e neste CONTRATO , atendendo a 

solicitações formais não inferiores a 15 (quinze) dias. 

  

CLÁUSULA 18 – DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO 

  

18.1. No prazo de 20 (vinte) dias, contados da data da assinatura do 

presente CONTRATO , o MUNICÍPIO  providenciará sua publicação na imprensa oficial, 

mediante extrato a ser registrado e arquivado na AGÊNCIA REGULADORA  e atenderá as 

normas para o respectivo instrumento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

  

CLÁUSULA 19 – DA SOLUÇÃO DOS CONFLITOS E DO FORO 

  

19.1. As divergências surgidas durante a execução do presenteCONTRATO  poderão ser 

dirimidas mediante juízo arbitral, na forma prevista na Lei Federal n.º 9.307, de 23 de 

setembro de 1996, observado o previsto nas Cláusulas 15. 

19.2. Para as questões que se originarem deste CONTRATO  não resolvidas na forma do item 

19.1., as partes elegem o Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, com 

renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

  

CLÁUSULA 20 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

  

20.1. Integram o presente instrumento os seguintes documentos: 
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a) convênio de cooperação; 

b) metas de atendimento e qualidade dos serviços; 

c) laudo econômico-financeiro; 

d) relatório de bens e direitos; 

e) plano de saneamento municipal; 

f) termo de ciência e Notificação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

  

E, por estarem de acordo, as partes assinam o presente CONTRATO em 3 (três) vias, de 

igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas. 

  

  

São Paulo, ___ de ________________ de 200__. 

 

 

MUNICÍPIO 

 

SABESP 
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Anexo 4 - Contrato de programa celebrado entre a Companhia Pernambucana de 
Saneamento – COMPESA e o Município do Recife 
 

 

CONTRATO DE PROGRAMA  

 

 

Contrato de Programa que, nos termos de autorizado em 

Convênio de Cooperação, celebram o Estado de 

Pernambuco, o Município do Recife e a Companhia 

Pernambucana de Saneamento (COMPESA), para a 

prestação de serviços públicos de abastecimento de água 

e de esgotamento sanitário sob o regime de gestão 

associada, no âmbito do território do Município do 

Recife.  

 

 

Nos termos do autorizado em Convênio de Cooperação celebrado pelo 

ESTADO DE PERNAMBUCO e pelo MUNICÍPIO DO RECIFE, com a interveniência 

da ARPE, o ESTADO DE PERNAMBUCO, pessoa jurídica de direito público interno, 

inscrita no C.N.P.J. sob nº. 10.571.982/0001-25, representado pelo Governador do Estado, o 

Sr. Jarbas de Andrade Vasconcelos, doravante denominado ESTADO, o MUNICÍPIO DO 

RECIFE , pessoa jurídica de direito público interno, sediada no Cais do Apolo, nº 925, Bairro 

do Recife, nesta cidade, inscrita no C.N.P.J. sob nº. 10.565.000/0001-92, representado pelo 

Prefeito, Sr. João Paulo Lima e Silva, brasileiro, casado, técnico em edificações, inscrito no 

CPF/MF n° 079.931.374-20, portador da cédula de identidade n° 1.020.874 SSP/PE, residente 

e domiciliado nesta cidade, doravante denominado MUNICÍPIO e a COMPANHIA 

PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO (COMPESA) , sociedade de economia mista sob 

controle do Estado de Pernambuco, criada pela lei estadual 6.307, de 29.07.1971, com sede na 
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Cidade do Recife, na Av. Cruz Cabugá, 1387 - Santo Amaro - CEP 50040-905, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 09.769.035/0001-65, neste ato representada por seu Diretor-Presidente Sr. 

Luiz Gonzaga Leite Perazzo, doravante denominada COMPESA, celebram o presente 

CONTRATO DE PROGRAMA , que se regerá pela Lei nº. 11.107, de 6 de abril de 2005 e 

pelas cláusulas seguintes, e ainda, CONSIDERANDO: 

(i) as características e necessidades técnicas, sociais e econômicas de integração dos 

sistemas de saneamento básico na Cidade do Recife;  

(ii)  a deficiência de marco regulatório do setor, acarretando a necessidade de maior 

definição do modelo institucional e das condições gerais para regulação da gestão 

dos serviços de saneamento básico, visando a dar pleno atendimento ao interesse 

público de universalização dos serviços; e, ainda, 

(iii)  os termos da Lei Estadual n. 6.307, de 29 de julho de 1971, que criou a Companhia 

Pernambucana de Saneamento S/A - COMPESA e autorizou o Poder Executivo 

Estadual a ela delegar a prestação dos serviços públicos de saneamento básico no 

ESTADO; 

(iv) os termos da Lei Orgânica do Município do Recife, art. 70, parágrafo único, III, 

quanto à gestão intergovernamental e artigos 123 e 124, concernentes à política de 

saneamento básico para o Município do Recife; 

(v) os termos da Lei Estadual nº 12.524 de 30 de dezembro de 2003 que consolidou e 

aperfeiçoou as leis de criação da Agência de Regulação dos Serviços Públicos 

Delegados do Estado de Pernambuco – ARPE, que atribuíram a esta Autarquia 

Especial a regulação e fiscalização dos serviços de saneamento no Estado; 

(vi) o disposto na Lei Municipal nº 17.104, de 13 de julho de 2005, que criou a 

Autarquia de Saneamento do Recife – SANEAR, o Conselho Municipal de 

Saneamento e o Fundo Municipal de Saneamento; 

(vii)  o disposto na Lei Estadual n° 12.979, de 28 de dezembro de 2005, que autoriza o 

Estado de Pernambuco a promover com o Município do Recife a gestão associada 

de serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário no âmbito 

de seu território municipal; 
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DO OBJETO, DA ÁREA E DO PRAZO  

 

CLAUSULA PRIMEIRA. O objeto do presente contrato é a prestação de serviços públicos 

de abastecimento de água e de esgotamento sanitário sob o regime de gestão associada em 

todo o território do Município do Recife.  

§ 1º. Os serviços mencionados no caput serão prestados pela Companhia Pernambucana de 

Saneamento (COMPESA), com exclusividade, pelo prazo de trinta anos.  

§ 2º. A prestação dar-se-á de forma a cumprir o Programa de Metas, anexo ao Convênio de 

Cooperação celebrado entre o Estado de Pernambuco e o Município do Recife, com a 

interveniência da Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de 

Pernambuco – ARPE, bem como a legislação e regulamentos reguladores dos serviços.  

§ 3º. A exclusividade mencionada no § 1º. desta cláusula não impede que a COMPESA 

celebre parcerias público-privadas para a prestação dos serviços abrangidos por este Contrato 

de Programa, através da escolha do parceiro privado por procedimento licitatório nos termos 

da Lei Federal 11.079/2004 e da Lei Estadual nº. 12.765/2005, de 27/01/2005. 

§4º. Em áreas habitacionais predominantemente ocupadas por populações de baixa renda, 

poderão o ESTADO e o MUNICIPIO, mediante convênio com a COMPESA, prestar os 

serviços de coleta e transporte das águas servidas, de conformidade com o MODELO DE 

SANEAMENTO INTEGRADO, nas atividades complementares internas ao lote, de forma 

integrada com sistemas da COMPESA, incluindo o compartilhamento de infra-estruturas e 

dos custos de investimentos.  

 

DAS DEFINIÇÕES  

 

CLÁUSULA SEGUNDA : Além das definições utilizadas no REGULAMENTO DOS 

SERVIÇOS, neste CONVÊNIO e em seus Anexos, os termos a seguir indicados, sempre que 
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grafados em letras maiúsculas, terão o significado a seguir transcrito, salvo se do seu contexto 

resultar sentido claramente diverso:  

I. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO : são as atividades integradas 

que compreendem a totalidade dos serviços de captação, adução e tratamento de água bruta, e 

adução, reservação e distribuição de água tratada aos USUÁRIOS, além da coleta, transporte 

e tratamento de esgoto sanitário, inclusive a sua disposição final no corpo receptor, nas 

ÁREAS AFETAS À EXPLORAÇÃO, obedecida a legislação em vigor, especialmente a 

ambiental;  

II. ÁREAS AFETAS À EXPLORAÇÃO : é o limite territorial do Município do Recife e do 

correspondente sistema de saneamento básico; 

III. BENS AFETOS À EXPLORAÇÃO: é o conjunto de bens, instalações, equipamentos e 

edificações necessários à prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário, que já existem e que venham a ser adquiridos posteriormente à celebração do 

presente CONTRATO, afetos à prestação dos serviços, no âmbito das ÁREAS AFETAS À 

EXPLORAÇÃO. 

IV. SISTEMA EXISTENTE : é o atual conjunto de bens, instalações, equipamentos e 

edificações dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, objeto de 

exploração nos moldes deste CONTRATO;  

V. SISTEMA : é o SISTEMA EXISTENTE e as suas futuras melhorias e ampliações a serem 

realizadas pela COMPESA;  

VI. TARIFA DE SANEAMENTO BÁSICO ou TARIFA : é o valor pecuniário a ser 

cobrado pela COMPESA dos USUÁRIOS em virtude da prestação dos SERVIÇOS 

PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO;  

VII. TARIFA BÁSICA : é o valor da tarifa, baseada no consumo de água por metro cúbico 

para a primeira categoria de consumo excedente à cobrança mínima, nos termos do disposto 

no REGULAMENTO DE SERVIÇOS, contido no Anexo I;  

VIII. TARIFA MÉDIA : é o valor da tarifa calculada pela divisão do faturamento da água ou 

esgoto dividido pelos metros cúbicos de água ou esgoto faturados;  
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IX. USUÁRIOS: são as pessoas ou grupo de pessoas que se utilizam dos SERVIÇOS 

PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO.  

X. REGULAMENTO DOS SERVIÇOS : é o conjunto de normas que regulam a prestação 

dos SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO nas ÁREAS AFETAS À 

EXPLORAÇÃO , contido no Anexo I;  

XI. SERVIÇO ADICIONAL : é todo e qualquer serviço não relacionado aos SERVIÇOS 

PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO ou aos SERVIÇOS COMPLEMENTARES, que 

poderá ser prestado pela COMPESA, na forma prevista neste CONTRATO, com a utilização 

dos bens afetos ou vinculados aos SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO; 

XII. SERVIÇO COMPLEMENTAR : é o serviço auxiliar, complementar e/ou correlato aos 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO, compreendendo as atividades de 

corte, religação, expedição de segunda via de conta, entre outras; 

XIII. RECEITA ADICIONAL : é toda e qualquer receita decorrente da prestação de 

SERVIÇO ADICIONAL, não relacionado aos SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO 

BÁSICO ou aos SERVIÇOS COMPLEMENTARES, que poderá ser explorada pela 

COMPESA;  

XIV.RECEITA COMPLEMENTAR : é a receita oriunda dos SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES;  

XV. RECEITA DA EXPLORAÇÃO : é a receita oriunda da prestação dos SERVIÇOS 

PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO, acrescida da RECEITA COMPLEMENTAR e da 

RECEITA ADICIONAL;  

XVI. REVISÃO : é a alteração ordinária ou extraordinária do valor das TARIFAS, para mais 

ou para menos, observadas as condições previstas neste CONTRATO e na legislação 

aplicável;  

XVII. MODELO DE SANEAMENTO INTEGRADO : é uma ferramenta de intervenção 

intergovenamental para dotar o espaço urbano de condições adequadas de vida, mediante um 

conjunto de ações intersetoriais, de forma a integrar os segmentos de abastecimento de água, 

esgotamento sanitário, pavimentação e drenagem de vias, melhoria e/ou construção de 
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instalações hidrossanitárias das residências, remoção e relocação de famílias para o 

reordenamento urbano, com conseqüente construção de moradias e educação sanitária e 

ambiental;  

XVIII. PLANO DE GESTÃO: é um plano operacional que detalhará os investimentos 

necessários ao alcance das metas fixadas no Anexo III deste CONTRATO;  

XIX. ÓRGÃO REGULADOR : é a Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados 

do Estado de Pernambuco – ARPE, também denominada, por vezes, de ARPE. 

Parágrafo Único. Integram o CONTRATO, para todos os efeitos jurídico-legais, os seguintes 

Anexos:  

I - Anexo I - REGULAMENTO DOS SERVIÇOS para Prestação dos Serviços Públicos de 

Saneamento Básico;  

II - Anexo II - Tarifas e Estrutura Tarifária;  

III - Anexo III - Metas e Prazos dos Serviços. 

  

DO MODO, DA FORMA E DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  

 

CLÁUSULA TERCEIRA. A COMPESA, durante todo o prazo da vigência deste 

CONTRATO, deverá prestar serviços adequados, entendidos estes como aqueles que estejam 

de acordo com o disposto na legislação e nos regulamentos que disciplinam os serviços, bem 

como com o disposto no Convênio de Cooperação e neste CONTRATO.  

§ 1º. Para os efeitos do que estabelece esta cláusula, serviço adequado é o que tem condições 

efetivas de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade e 

cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas cobradas dos seus usuários.  

§ 2º. Para os fins previstos neste CONTRATO consideram-se:  
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a) regularidade: a prestação dos serviços públicos nas condições estabelecidas na 

legislação, nos regulamentos, no Convênio de Cooperação e neste Contrato de 

Programa e em outras normas técnicas em vigor;  

b) continuidade: a manutenção, em caráter permanente e ininterrupto, da prestação dos 

serviços e de sua oferta à população, em condições de regularidade;  

c) eficiência: a execução dos serviços de acordo com as normas técnicas aplicáveis e em 

padrões satisfatórios estabelecidos na regulação, que assegurem, qualitativa e 

quantitativamente, o cumprimento do Programa de Metas, pelo menor custo possível;  

d) segurança: a execução dos serviços de forma a garantir a segurança dos usuários, dos 

trabalhadores da COMPESA, da comunidade e do meio ambiente;  

e) atualidade: modernidade das técnicas, dos equipamentos e das instalações, sua 

conservação e manutenção, bem como a melhoria e expansão dos serviços na medida 

da necessidade dos usuários, visando cumprir plenamente com os objetivos e metas 

deste Contrato de Programa;  

f) generalidade: universalidade da prestação dos serviços, ou seja, assegurado o direito 

de acesso aos serviços a todos os tipos e categorias de usuários, observado o Programa 

de Metas;  

g) cortesia na prestação dos serviços: tratamento aos usuários com civilidade e 

urbanidade, assegurando o acesso facilitado e imediato às informações sobre os 

serviços, bem como para a apresentação de reclamações;  

h) modicidade: a justa correlação entre os encargos decorrentes da prestação dos 

serviços, a remuneração da COMPESA, e as contraprestações pecuniárias pagas pelos 

usuários.  

§ 3º. Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de 

emergência ou após prévio aviso, quando:  

I. motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações;  

II.  negativa do usuário em permitir a instalação do dispositivo de medição de água 

consumida; 

III.  manipulação  indevida de qualquer tubulação, medidor ou outra instalação da 

COMPESA, por parte do usuário; 
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IV.  eventos de força maior, caso fortuito, fato do príncipe ou fato da Administração, 

plenamente justificados e aceitos pelo Órgão Regulador (ARPE);  

V. inadimplemento do usuário considerando o interesse da coletividade.  

§ 4º A interrupção motivada por razões de ordem técnica deverá ser previamente comunicada 

à ARPE e ao usuário, com antecedência compatível fixada na regulação, salvo nos casos de 

iminente ameaça ou comprometimento da segurança de instalações ou pessoas, a juízo da 

COMPESA, devendo o fato ser comunicado incontinente à ARPE.  

§ 5º Cabe à COMPESA, em qualquer uma das hipóteses acima, adotar as providências 

cabíveis, no sentido de reduzir a descontinuidade do serviço ao prazo estritamente necessário.  

§ 6º. A COMPESA passará a prestar os serviços assim que as instalações do usuário 

estiverem em conformidade com as normas técnicas ou de regulação, desde que a COMPESA 

já disponha de infra-estrutura local adequada.  

§ 7º. A COMPESA poderá recusar a execução dos serviços ou interrompê-los sempre que 

considerar a instalação, ou parte dela, insegura, inadequada ou não apropriada para receber os 

serviços, ou que interfira com sua continuidade ou qualidade, na forma que dispuser a 

regulação.  

 

 

DOS CRITÉRIOS, DOS INDICADORES, DAS FÓRMULAS E DOS PARÂMETROS 

DEFINIDORES DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS  

 

 

CLÁUSULA QUARTA. Os critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros definidores da 

qualidade constam da legislação e regulamentos disciplinadores dos serviços, bem como do 

estabelecido no Convênio de Cooperação e neste Contrato de Programa.  
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DO CÁLCULO DE TARIFAS E OUTROS PREÇOS PÚBLICOS 

 

CLÁUSULA QUINTA . . As tarifas, e outros preços públicos, que irão remunerar a 

COMPESA, serão por ela arrecadados.  

§ 1º. A política tarifária que se aplicará aos serviços é aquela constante da legislação vigente e 

será uniforme em todo o Estado de Pernambuco.  

§ 2º. A estrutura tarifária ou o valor das tarifas e de outros preços públicos poderão ser 

alterados mediante decisão da ARPE ou alteração da legislação ou dos regulamentos, sem a 

necessidade de se formalizar alteração ao presente Contrato de Programa.  

§ 3º. Os preços públicos não tarifários auferidos pela COMPESA são os decorrentes da 

prestação dos serviços complementares ou adicionais aos serviços públicos objetos deste 

Contrato de Programa, na forma definida na regulação.  

§ 4º A COMPESA deverá manter escrituração contábil que permita ao Órgão Regulador a 

efetiva e permanente fiscalização dos resultados da prestação dos serviços complementares e 

adicionais.  

 

DO SISTEMA DE COBRANÇA 

 

CLÁUSULA SEXTA. A COMPESA efetuará as medições dos consumos de água ou, para os 

casos de não-hidrometração, estimará os consumos e emitirá, com base em medições ou 

estimativas, a cobrança dos valores devidos aos respectivos usuários, nos termos dos 

parâmetros estabelecidos na regulação dos serviços.  

§ 1º. Serão lançados nas contas de consumo dos usuários, quando for o caso, os valores 

correspondentes às multas e aos serviços adicionais ou, com anuência do usuário, dos serviços 

complementares.  
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§2º A COMPESA poderá contratar empresas, instituição financeira ou não, para funcionar 

como agentes arrecadadores das quantias mencionadas nesta cláusula, bem como para exercer 

as funções  previstas no caput. 

 

DA PARTICIPAÇÃO DO ESTADO OU DO MUNICÍPIO NO CUSTEI O DAS OBRAS 

E SERVIÇOS  

 

CLÁUSULA SÉTIMA. Além das tarifas e outros preços públicos a melhoria ou expansão 

dos serviços poderão ser custeados com recursos obtidos pelo Estado de Pernambuco ou pelo 

Município do Recife.  

§ 1º. Havendo a hipótese acima, a regulação tarifária deverá considerar os valores investidos e 

as condições de repasse dos ativos deles resultantes, visando à modicidade tarifária, quando 

for o caso, para o adequado cálculo dos valores das tarifas e registro dos bens vinculados aos 

serviços.  

§ 2º. No caso de os recursos investidos pelo Município do Recife serem oriundos de 

financiamento, mediante termo aditivo a este contrato, poderão estes valores vir a ser 

integrados na tarifa.  

 

DA UNIVERSALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  

 

CLÁUSULA OITAVA. A COMPESA alocará anualmente, recursos para investimento em 

Saneamento Integrado em áreas de baixa renda priorizadas pelo MUNICÍPIO, no valor 

equivalente ao percentual de 3% (três por cento) da arrecadação líquida anual do exercício 

anterior obtido na prestação dos serviços por meio de gestão associada.  

§ 1º. Os recursos a que se refere esta cláusula ficam condicionados à obtenção no exercício 

citado no caput de uma remuneração real de capital na ÁREA AFETA À EXPLORAÇÃO, 

superior a 10% (dez por cento), sendo que o total de recursos a ser aplicado será aquele que 

exceder o valor apurado como remuneração real mínima fixada, até o limite do valor 

calculado pela aplicação do percentual definido no caput desta cláusula. 
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§ 2º. Enquanto não estiver disponível a obtenção do custo de serviço por município para a 

apuração em cada exercício da remuneração real, o valor da aplicação se dará conforme 

previsto no caput desta cláusula  

§3º. O MUNICÍPIO, mediante CONVÊNIO específico com a COMPESA, realizará obras 

com os recursos previstos nesta clausula, em conformidade com o MODELO DE 

SANEAMENTO INTEGRADO, desde que a área priorizada não apresente condições 

mínimas de urbanização que viabilize a implantação da infra-estrutura relativa a saneamento 

básico.  

§4º. Os recursos priorizados pelo MUNICÍPIO destinar-se-ão ao aprimoramento das 

condições de urbanização, exclusivamente em favelas e comunidades predominantemente de 

baixa renda, mediante a realização de investimentos e serviços especializados de saneamento 

básico ou correlatos, tais como:  

I. estudos preliminares e projetos;  

II.  redes e ramais domiciliares e condominiais;  

III.  adaptações domiciliares que permitam acesso aos serviços;  

IV.  remoção e/ou realocação de domicílios;  

V. micro-drenagem urbana;  

VI.  pavimentação de ruas, becos e vielas;  

VII.  educação sanitária, ambiental e para o uso racional dos serviços.  

VIII.  outras atividades correlatas.  

§ 5º. As obras e benfeitorias decorrentes da aplicação dos recursos previstos nesta Cláusula, 

integrarão o patrimônio da COMPESA, com registro específico.  

 

DO FINANCIAMENTO  

 

CLÁUSULA NONA. A COMPESA é a responsável pela obtenção dos recursos financeiros 

necessários à execução das obras e dos SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO 

BÁSICO. 
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§1º O ESTADO ou o MUNICÍPIO poderão responsabilizar-se pela obtenção dos recursos 

financeiros necessários à execução das obras e investimentos voltados à melhoria e expansão 

dos SERVIÇOS. 

§2º Na hipótese descrita no parágrafo primeiro desta Cláusula, a ARPE deverá considerar os 

valores investidos e as condições de repasse dos ativos deles resultantes nas contas da 

COMPESA, visando à modicidade tarifária, quando for o caso, e ao adequado cálculo dos 

valores das tarifas e registro dos bens afetos à EXPLORAÇÃO  

§3º A COMPESA, nos contratos de financiamento, poderá oferecer em garantia, os direitos 

emergentes deste contrato, até o limite prudencial definido pela ARPE.  

§4º A COMPESA poderá opor às PARTES, por conta dos financiamentos de que trata esta 

Cláusula, exceções ou meios de defesa como justificativa para o descumprimento de condição 

estabelecida neste Contrato, especialmente o atraso na execução das obras necessárias ou no 

cumprimento das metas da EXPLORAÇÃO.  

 

DAS OBRAS  

 

CLÁUSULA DÉCIMA. Para execução das obras, a COMPESA deverá obter todas as 

licenças que se fizerem necessárias, bem assim utilizar materiais cuja qualidade seja 

compatível com as normas editadas pelos órgãos técnicos especializados e, ainda, cumprir 

todas as especificações e normas técnicas brasileiras que assegurem integral solidez e 

segurança à obra, tanto na sua fase de construção, quanto nas fases de operação e manutenção.  

§ 1º. A COMPESA ficará responsável pelo desenvolvimento e execução dos projetos básicos 

e executivos pertinentes à execução das obras.  

§ 2º. A COMPESA deverá disponibilizar à ARPE toda a documentação relacionada às obras, 

inclusive os projetos básico e executivo, na medida em que forem sendo produzidos.  

§3º. Caso a ARPE e o MUNICÍPIO julguem a obra defeituosa, imperfeita, em desacordo com 

o projeto básico ou executivo ou realizada com o emprego de materiais de má qualidade, por 

recomendação do MUNICIPIO ou não, com base em laudo técnico fundamentado da ARPE, 
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poderá determinar à COMPESA que refaça as obras defeituosas, ou empregue materiais de 

boa qualidade para torná-las perfeitas, assegurando-se à COMPESA amplo direito de defesa e 

ao contraditório.  

 

DAS EXPROPRIAÇÕES E SERVIDÕES ADMINISTRATIVAS 

 

CLÁSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Cabe à COMPESA, como entidade delegada do 

ESTADO, promover desapropriações, instituir servidões administrativas, propor limitações 

administrativas e ocupar provisoriamente bens imóveis necessários à execução e conservação 

de obras e serviços vinculados à EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS objeto deste 

CONTRATO.  

§1º. Os ônus decorrentes das desapropriações ou imposição de servidões administrativas, seja 

por acordo, seja pela propositura de ações judiciais, sempre correrão à conta da COMPESA.  

§2º. O disposto no parágrafo acima aplica-se também à autorização para ocupação provisória 

de bens imóveis, bem assim para o estabelecimento de limitações administrativas de caráter 

geral, para o uso de bens imóveis necessários à prestação dos SERVIÇOS PÚBLICOS DE 

SANEAMENTO BÁSICO.  

§ 3º. Compete à COMPESA indicar de forma justificada com 60 (sessenta) dias de 

antecedência, à ARPE e ao ESTADO ou ao MUNICÍPIO, conforme o caso, as áreas que 

deverão ser declaradas de utilidade pública para fins de desapropriação ou instituídas como 

servidões administrativas, dos bens imóveis necessários à execução e conservação dos 

serviços e obras vinculadas à EXPLORAÇÃO, para que sejam promovidas as respectivas 

declarações de utilidade pública.  

§ 4º. A COMPESA dará conhecimento à ARPE, anualmente, dentro dos 90 (noventa) 

primeiros dias de cada ano civil, sobre o andamento dos processos administrativos ou 

judiciais relativos à desapropriação, informando também os valores relativos da indenização 

paga aos expropriados, seja em virtude de acordo ou em virtude de decisão judicial, no ano 

imediatamente anterior.  
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DA PROTEÇÃO AMBIENTAL  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. A ARPE, inclusive por solicitação do MUNICÍPIO, 

poderá exigir que a COMPESA, no curso do período da vigência deste CONTRATO, adote 

programas e implemente medidas preventivas e/ou corretivas do meio ambiente, inclusive por 

intermédio de novas obras e serviços não previstos originariamente, observado o equilíbrio 

econômico-financeiro do CONTRATO. 

§1º. A COMPESA deverá se submeter a todas as medidas adotadas pelas autoridades com 

poderes de fiscalização de meio ambiente, no âmbito das respectivas competências, 

observando sempre o equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO e suas cláusulas e 

condições.  

§ 2º. A COMPESA é responsável pela obtenção das licenças ambientais necessárias à 

execução das obras destinadas ao cumprimento das metas e objetivos do CONTRATO, 

observado o seguinte:  

I. A COMPESA, desde que cumpridas as normas ambientais pertinentes, poderá opor ao 

ESTADO, à ARPE ou ao MUNICÍPIO, por conta da não obtenção tempestiva das 

licenças ambientais de que trata esta cláusula, exceções ou meios de defesa como 

causa justificadora do descumprimento das metas e objetivos previstos neste 

CONTRATO;  

II.  A ARPE, inclusive por solicitação do MUNICÍPIO, deverá, no caso supra, deferir 

prorrogação de prazos para a realização de metas e objetivos previstos neste 

CONTRATO quando, embora a COMPESA comprove o cumprimento de todos os 

requisitos para obtenção da licença, não a tenha conseguido por razões alheias a sua 

vontade.  

III.  A COMPESA deverá adaptar o seu cronograma de investimentos, nas ÁREAS 

AFETAS À EXPLORAÇÃO, nos termos de deliberação da autoridade ambiental 

federal, estadual ou municipal, que venha oportunamente a tratar das metas e 

parâmetros previstos neste CONTRATO e atinja ditos investimentos, assegurado o 

equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO.  
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§ 3º. Na hipótese de o MUNICÍPIO ou o ESTADO ser obrigado a ressarcir a COMPESA, por 

força da aplicação das disposições pertinentes à proteção ambiental, o pagamento se fará 

mediante compensação acordada entre as partes.  

 

DOS RISCOS 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA. A COMPESA durante o prazo de vigência do 

presente CONTRATO deverá manter a efetiva política de cobertura dos riscos inerentes à 

execução das atividades relacionadas à prestação dos serviços objeto deste CONTRATO, nos 

termos e condições disciplinadas na regulação, através de contratos existentes, ou de novos 

contratos.  

 

DOS PROCEDIMENTOS QUE GARANTAM TRANSPARÊNCIA DA GES TÃO 

ECONÔMICA E FINANCEIRA DE CADA SERVIÇO  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. A COMPESA, nos termos da regulação dos serviços, 

adotará procedimentos que garantam a transparência da gestão econômica e financeira, 

permitindo que se identifique o arrecadado e o investido no território do Município do Recife, 

tanto nos serviços de abastecimento de água como nos de esgotamento sanitário.  

§ 1º. Dentre outros requisitos, por meio dos procedimentos previstos no caput, a COMPESA 

deverá:  

I. manter em dia o inventário e o registro dos bens vinculados e não vinculados aos 

serviços;  

II.  elaborar relatórios anuais de desempenho;  

III.  apresentar à ARPE, ao ESTADO e ao MUNICÍPIO relatórios técnicos e 

demonstrativos operacionais e financeiros, de forma anual e consolidada, de forma a 

que se torne transparente a gestão econômica e financeira dos serviços disciplinados 

neste instrumento;  
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IV.  inventariar, no prazo de três anos da assinatura deste Contrato de Programa, atendida a 

regulação, todos os bens e equipamentos vinculados à prestação dos serviços.  

V. prestar, no prazo determinado, as informações que lhe forem solicitadas pelo 

ESTADO, pelo MUNICÍPIO ou pela ARPE.  

§ 2º. O inventário das redes de distribuição, dos ramais e das instalações dos usuários referido 

no inciso IV do §1º desta cláusula poderá ser feito provisoriamente e com base nos elementos 

cadastrais existentes, ficando sujeito à correção posterior, devendo estar concluído o 

inventário definitivo no prazo de 96 (noventa e seis) meses, a contar da assinatura deste 

Contrato de Programa. 

 

DOS DIREITOS E DEVERES DOS USUÁRIOS  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. Sem prejuízo do estabelecido na legislação e nos 

regulamentos dos serviços, são direitos e deveres dos usuários:  

I. receber os serviços públicos em condições adequada;  

II.  pagar a tarifa e outros preços públicos fixados nos termos da regulação, bem como as 

penalidades decorrentes de mora ou inadimplemento;  

III.  III - receber todas as informações para a defesa dos interesses individuais ou coletivos, 

bem como as necessárias para a eficiente utilização dos serviços públicos;  

IV.  levar ao conhecimento do Órgão Regulador (ARPE) as irregularidades das quais 

venham a ter conhecimento;  

V. contribuir para a permanência das boas condições dos bens vinculados aos serviços 

públicos;  

VI.  cumprir com o previsto na legislação e regulamentos dos serviços, inclusive 

resoluções do Órgão Regulador, especialmente os referentes aos despejos industriais;  

VII.  responder, na forma da regulação, perante a COMPESA, pelos danos materiais ou 

pessoais causados em decorrência da má utilização das instalações ou dos serviços 

colocados à sua disposição;  

VIII.  consultar a COMPESA, anteriormente à instalação de tubulações internas, quanto ao 

local do ponto de entrega da água tratada e o de coleta das águas residuárias; 
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IX.  solicitar à COMPESA autorização para proceder a qualquer alteração que pretenda 

fazer no ponto da água ou no de coleta das águas residuárias; 

X. autorizar a entrada de prepostos da COMPESA, devidamente credenciados, nos 

imóveis que estejam ocupando para que possam ser executadas as ações de interesse 

dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitários, ou os que 

sejam a ele complementares, inclusive a instalação dos equipamentos necessários à 

sua respectiva prestação;  

XI.  manter as instalações internas, tais como caixa de água, tubulações e conexões, dentre 

outras, sempre limpas e em condições de conservação e higiene adequadas;  

XII.  averiguar qualquer vazamento de água existente nas instalações internas, reparando-as 

imediatamente;  

XIII.  manter as instalações de sua unidade nas condições de utilização estabelecidas pelas 

autoridades competentes.  

§ 1º. A COMPESA não poderá condicionar a ligação ou religação da unidade do usuário ao 

pagamento de valores não previstos na regulação dos serviços, bem como de débitos não 

imputáveis ao usuário, ou, ainda, interromper a prestação dos serviços fora das hipóteses 

previstas na regulação.  

§ 2º. A COMPESA pode, com a anuência da ARPE, exigir que o usuário realize pré-

tratamento de seus efluentes de esgoto sempre que apresentem poluentes incompatíveis com o 

sistema de esgoto sanitário, segundo as normas pertinentes.  

 

DA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. A COMPESA deverá refazer ou corrigir as obras ou 

serviços que sejam considerados defeituosos, em desacordo com o projeto básico ou 

executivo, ou realizados com o emprego de materiais de má qualidade.  

Parágrafo único. A aplicação do disposto no caput desta cláusula dar-se-á mediante 

procedimento instaurado pela ARPE, em que seja assegurado à COMPESA o direito a ampla 

defesa e ao contraditório. 
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DAS ATRIBUIÇÕES DAS PARTES  

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA : Para a consecução do objeto pactuado neste instrumento 

competem:  

§1º Ao ESTADO, na ÁREA AFETA À EXPLORAÇÃO, sem prejuízo das obrigações 

previstas na legislação aplicável e neste CONTRATO as seguintes atribuições e 

responsabilidades:  

I. fornecer todas as informações e dados disponíveis de qualquer natureza relacionados à 

prestação dos serviços objeto deste CONTRATO, solicitados por escrito pela 

COMPESA;  

II.  intervir na execução do CONTRATO, nos casos e nas condições nele previstas;  

III.  estabelecer as metas e definir a política de SANEAMENTO BÁSICO no Estado de 

Pernambuco.  

IV.  §2º Ao MUNICÍPIO:  

V. Atuar na fiscalização, no que couber, dos serviços objeto do presente CONTRATO, no 

que se refere aos aspectos técnico, operacional e de atendimento, relativos à prestação 

dos serviços nos limites do Município do Recife, na forma de Convênio específico a 

ser firmado entre o MUNICÍPIO e a ARPE;  

VI.  Indicar, no exercício da atividade de fiscalização, as penalidades regulamentares e 

contratuais aplicáveis, ou aplicá-las nos termos de convênio específico a ser firmado 

com a ARPE;  

VII.  Propor a intervenção na prestação do serviço, nos casos e condições previstos em lei e 

neste CONTRATO; 

VIII.  Ter acesso, no exercício da fiscalização dos serviços objeto do presente CONTRATO, 

nos moldes definidos em Convênio específico, por intermédio de seus agentes 

devidamente credenciados, às instalações e aos dados relativos à administração, 

contabilidade e recursos técnicos da COMPESA;  

IX.  Realizar investimentos, mediante convênios específicos, para antecipação de metas ou 

para atendimento de demandas não previstas no PLANO DE GESTÃO dos serviços 

vinculados a este CONTRATO;  
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X. Definir e priorizar os investimentos com recursos previstos neste CONTRATO.  

XI.  Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das metas de SANEAMENTO BÁSICO, 

relativas ao Município do Recife, previstas no PLANO DE GESTÃO e fixadas no 

anexo III deste CONTRATO.  

XII.  Atuar conforme previsto na Lei Municipal nº 16.243, art. 31, parágrafo único, quando 

o imóvel não estiver ligado a rede pública de esgotamento sanitário.  

§3º Das atribuições comuns do ESTADO e do MUNICÍPIO:  

I. Declarar bens imóveis de utilidade pública, em caráter de urgência, para fins de 

desapropriação ou instituição de servidão administrativa, estabelecer limitações 

administrativas e autorizar ocupações temporárias de bens imóveis para assegurar a 

realização e a conservação de serviços e obras vinculados à EXPLORAÇÃO dos 

serviços objeto deste CONTRATO;  

II.  Promover e desenvolver medidas que assegurem a adequada preservação e 

conservação do meio ambiente;  

III.  Assegurar à COMPESA a plena utilização dos bens afetos à EXPLORAÇÃO em face 

de qualquer instância do Poder Público de quaisquer de suas esferas;  

IV.  Comunicar à ARPE as reclamações recebidas dos USUÁRIOS; 

V. Conceder tempestivamente à COMPESA, na forma da legislação aplicável, as licenças 

e autorizações necessárias à execução dos serviços públicos e das obras relacionadas 

ao SISTEMA.  

VI.  Desenvolver projetos que valorizem a economia de água, a fim de viabilizar políticas 

de preservação dos recursos hídricos e do meio ambiente;  

VII.  Efetuar os pagamentos das tarifas referentes ao consumo mensal dos bens próprios, 

inclusive por banheiros, fontes, torneiras públicas e ramais de esgotos sanitários 

utilizados pelo MUNICÍPIO ou pelo ESTADO, ou de responsabilidade deles, que 

deverão ser pontualmente liquidados;  

VIII.  Estabelecer as metas de saneamento básico quando vierem a influir no Município do 

Recife.  

§4º Ao ESTADO e ao MUNICÍPIO, sem prejuízo das obrigações previstas neste 

CONTRATO e, nos termos da legislação aplicável, incumbem, cumulativamente os seguintes 

encargos:  
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I. cumprir e fazer cumprir as disposições do REGULAMENTO DOS SERVIÇOS e as 

condições deste CONTRATO;  

II.  zelar pela boa qualidade dos SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO;  

III.  III - estimular o aumento da qualidade e o incremento da produtividade dos 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO prestados pela COMPESA;  

IV.  manter em seus arquivos, informações e documentação referente às redes,  

V. auxiliar a COMPESA no relacionamento com as demais concessionárias de serviços 

públicos e com as comunidades de usuários, buscando facilitar o cumprimento das 

obrigações previstas neste CONTRATO. 

§5º Além das obrigações constantes da legislação aplicável, do REGULAMENTO DOS 

SERVIÇOS e deste CONTRATO são direitos e deveres da COMPESA:  

I. prestar o SERVIÇO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO adequado, na forma 

prevista neste CONTRATO, no REGULAMENTO DOS SERVIÇOS e nas demais 

disposições técnicas aplicáveis;  

II.  manter em dia o inventário e o registro dos bens afetos e os não afetos à 

EXPLORAÇÃO;  

III.  elaborar relatórios anuais de desempenho, em conformidade com o disposto na 

Cláusula Terceira deste CONTRATO  

IV.  permitir aos encarregados da fiscalização em geral, e em especial ao ESTADO, ao 

MUNICIPIO e à ARPE, o seu livre acesso, em qualquer época, às obras, aos 

equipamentos e às instalações vinculadas à EXPLORAÇÃO, bem como aos seus 

registros contábeis;  

V. prestar, no prazo determinado, as informações que lhe forem solicitadas pelo 

ESTADO, pelo MUNICIPIO e pela ARPE, e por outras autoridades relacionadas ao 

objeto deste CONTRATO;  

VI.  zelar pela integridade dos bens afetos ou não afetos à EXPLORAÇÃO, adotando as 

providências necessárias, inclusive judiciais, para a garantia do patrimônio vinculado à 

EXPLORAÇÃO;  

VII.  informar aos USUÁRIOS acerca do desempenho dos serviços prestados, das metas e 

objetivos alcançados e a alcançar, das razões e da forma de cálculo do REAJUSTE e 

da REVISÃO das TARIFAS, observados os prazos previstos neste CONTRATO.  
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VIII.  providenciar para que seus empregados e agentes, bem como de suas contratadas, 

encarregados da segurança de bens e pessoas, sejam registrados perante as repartições 

competentes, adotem visível identificação funcional e esteja instruídos a prestar apoio 

à ação da autoridade competente e aos USUÁRIOS; 

IX.  manter, na sede da administração e em seus escritórios regionais, livros numerados e 

visados pela ARPE, bem como sistema de atendimento e de recebimento de 

reclamações por telefone, acessível por ligação gratuita, destinados ao registro de 

reclamações ou queixas relativas à prestação de SERVIÇOS PÚBLICOS DE 

SANEAMENTO BÁSICO e à conduta da COMPESA e de seus prepostos;  

X. apresentar à ARPE e ao MUNICIPIO relatórios técnicos e demonstrativos 

operacionais e financeiros, de forma anual e consolidada, de modo a retratar o fiel 

andamento do CONTRATO;  

XI.  indicar, de forma justificada e com 60 (sessenta dias) de antecedência, à ARPE, ao 

ESTADO e ao MUNICÍPIO as áreas que deverão ser declaradas de utilidade pública e 

instituídas como servidões administrativas, para que o ESTADO, ou o MUNICÍPIO, 

quando for o caso, promovam as respectivas declarações de utilidade pública;  

XII.  promover as desapropriações e servidões sobre bens imóveis declarados de utilidade 

pública pelo ESTADO ou pelo MUNICÍPIO, seja mediante acordo ou por intermédio 

de ação judicial, arcando com o pagamento das indenizações correspondentes, bem 

assim propor limitações administrativas de caráter geral ao uso de imóveis, ocupando-

os, provisoriamente, quando autorizado por decreto do ESTADO ou do MUNICÍPIO;  

XIII.  promover, durante o prazo da vigência deste CONTRATO, análises de laboratório 

correspondentes ao desempenho de cada Unidade, bem como as análises para garantir 

a boa qualidade da água fornecida e que o esgoto tratado esteja dentro dos parâmetros 

e prazos estabelecidos pela legislação, encaminhado relatórios-síntese de resultados à 

ARPE, observado o REGULAMENTO DOS SERVIÇOS;  

XIV.  adotar as medidas necessárias para coibir o uso indevido ou a ocupação não autorizada 

dos BENS AFETOS À EXPLORAÇÃO, mantendo a ARPE informada a respeito de 

quaisquer fatos que comprometam sua adequada utilização; 

XV. obter, junto às autoridades competentes as licenças, inclusive as ambientais, 

necessárias à execução das obras ou SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO 

BÁSICO, sendo ainda responsável pelo pagamento dos custos correspondentes;  
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XVI.  pagar à ARPE, a taxa de fiscalização prevista neste CONTRATO;  

XVII.  responder, nos termos da lei, por quaisquer danos e/ou prejuízos causados por si no 

exercício da execução das atividades previstas neste CONTRATO;  

XVIII.  manter em situação regular os encargos tributários, trabalhistas, previdenciários e 

comerciais resultantes deste CONTRATO;  

XIX.  enviar à ARPE e ao MUNICÍPIO, semestralmente, relatório sobre as reclamações 

apresentadas pelos USUÁRIOS e sobre as providências adotadas relativas ao objeto 

deste CONTRATO;  

XX. inventariar, no prazo de três (3) anos da assinatura do CONTRATO, todos os bens e 

equipamentos afetos à prestação dos SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO 

BÁSICO, tendo por data base a da assinatura do CONTRATO, entregando cópia do 

inventário realizado à ARPE e ao ESTADO. O inventário das redes de distribuição, 

ramais e instalação dos USUÁRIOS poderá ser feito provisoriamente com base nos 

elementos cadastrais existentes, ficando sujeito à correção posterior, devendo estar 

concluído o inventário definitivo no prazo de 96 (noventa e seis) meses, a contar da 

assinatura do CONTRATO;  

XXI.  alocar os recursos para os investimentos priorizados pelo MUNICÍPIO, destinados à 

universalização dos serviços, nos termos da Cláusula Quadragésima Terceira deste 

CONTRATO;  

XXII.  Aprovar previamente os projetos para redes de água e de esgoto, para fins de obtenção 

da autorização do MUNICÍPIO para o parcelamento do solo sob a forma de 

loteamento, desmembramento ou condomínio, no perímetro urbano. Nesta hipótese, o 

proprietário do parcelamento do solo urbano em qualquer de suas formas, transferirá 

sem nenhum ônus à COMPESA, e sem indenização pelo MUNICÍPIO, as redes de 

água e de esgotos implantadas nos empreendimentos. 

XXIII.  recompor os passeios e a pavimentação das ruas danificadas em decorrência das obras 

de instalação, ampliação e reparos de redes públicas e ramais prediais, nos padrões 

encontrados pela COMPESA.  
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DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA . A taxa de fiscalização a ser mensalmente paga pela 

COMPESA em favor da ARPE será destinada à realização de fiscalização eficiente e 

adequada dos SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO. 

  

§1º A ARPE e o MUNICÍPIO firmarão, até 30 de junho de 2006, convênio específico para 

fins de definição da atividade de fiscalização no que se refere aos aspectos técnicos, 

operacionais e de atendimento, relativos à prestação dos serviços nos limites do Município do 

Recife, ficando, neste caso assegurado ao MUNICÍPIO parte da taxa de fiscalização a que se 

refere a cláusula supra, em montante correspondente ao Plano de Trabalho a ser conveniado.  

§2º Caso o MUNICÍPIO, no exercício de atribuições decorrentes do convênio supra citado, 

identificar inconformidades na PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, comunicará à ARPE e à 

COMPESA, para a adoção das medidas administrativas e outras cabíveis.  

 

DAS PENALIDADES E DE SUA FORMA DE APLICAÇÃO  

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA . A falta de cumprimento, por parte da COMPESA, de 

qualquer cláusula deste Contrato de Programa e das normas de regulação dos serviços, sem 

prejuízo do disposto nas demais cláusulas e das demais penalidades previstas na legislação 

pertinente, poderá ensejar a aplicação das seguintes penalidades:  

I. advertência, e 

II.  multa. 

§ 1º. A penalidade no inciso “I” e a multa prevista no inciso “II”, respeitados os limites 

previstos, serão aplicadas segundo a gravidade da infração.  

§ 2º. No caso de a COMPESA vir a reincidir na infração, ficará sujeita, daí por diante, à 

aplicação da mesma sanção de multa que será aplicada em valor dobrado.  

§3º O valor total das multas aplicadas a cada mês não poderá exceder os limites previstos na 

Lei Estadual nº 12.524, de 30 de dezembro de 2003.  
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§4º A ARPE definirá, por intermédio de Resolução, procedimentos adicionais para apuração 

dos fatos e aplicação das penalidades previstas neste CONTRATO.  

§5º O simples pagamento da multa não eximirá a COMPESA da obrigação de sanar a falha ou 

irregularidade a que deu origem.  

 

DOS CASOS DE EXTINÇÃO 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA. O presente CONTRATO será extinto, exclusivamente, nas 

seguintes hipóteses:  

I. Pelo ESTADO ou MUNICIPÍO, unilateralmente, através de rescisão fundamentada e 

motivada, sempre que o relevante interesse público o autorize, na forma definida neste 

CONTRATO;  

II.  Advento do Termo Final do prazo do CONTRATO, sem que haja prorrogação 

pactuada entre as PARTES;  

III.  Falência, extinção ou impossibilidade de prestação dos serviços pela COMPESA.  

§ 1º. A rescisão unilateral, total ou parcial do CONTRATO por qualquer dos 

CONTRATANTES, não afeta a permanência da COMPESA como ENTIDADE 

EXECUTORA da prestação dos SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO até que se 

processe e finalize a formalização de novo instrumento que assegure a EXPLORAÇÃO 

regular dos serviços por terceiro. Nesse caso, sem prejuízo da reversão ou indenização dos 

bens afetos à EXPLORAÇÃO, obriga-se a COMPESA a continuar a prestar, de maneira 

adequada, os serviços públicos, nas mesmas bases deste CONTRATO, até que ocorra a sua 

substituição, respeitado o reequilíbrio econômico financeiro previsto no CONTRATO. 

§ 2º. A rescisão não libera os contratantes dos compromissos assumidos neste CONTRATO 

enquanto estiver vigente.  

§ 3º. O advento do termo final do CONTRATO opera, de pleno direito, a sua extinção, salvo 

se as partes manifestarem, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, a intenção de 

prorrogação do CONTRATO, mediante instrumento próprio.  

§ 4º. O CONTRATO poderá ser extinto caso a COMPESA venha a ser declarada falida ou no 

caso da sua extinção.  
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§ 5º. Na hipótese de dissolução ou liquidação da COMPESA, a partilha do respectivo 

patrimônio social será precedida de auto de vistoria, a cargo da ARPE, que informará o estado 

em que se encontram os BENS AFETOS À EXPLORAÇÃO, os quais, conforme o caso, 

serão revertidos ao ESTADO ou ao MUNICÍPIO, na proporção dos investimentos realizados, 

livres de ônus; ou indenizados;  

§ 6º. Na hipótese de falência, extinção ou impossibilidade de prestação dos serviços pela 

COMPESA, o ESTADO envidará esforços no sentido de que parte ou a totalidade dos 

empregados da COMPESA que participem diretamente da operação de EXPLORAÇÃO 

passem para o sucessor, sem qualquer ônus futuro para a COMPESA, nos termos a serem 

definidos em regulamento próprio.  

§ 7º. Extinto o CONTRATO, os BENS AFETOS À EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 

SANEAMENTO BÁSICO permanecerão vinculados à prestação dos serviços. 

§ 8º. Em ocorrendo a extinção do CONTRATO, o ESTADO poderá, a seu exclusivo critério, 

assumir os contratos celebrados pela COMPESA, desde que necessários à continuidade dos 

serviços públicos, incluindo-se dentre estes os contratos de financiamento das expansões 

previamente aprovadas e que não comporte o período de amortização superior ao prazo de 

término do CONTRATO. 

§ 9º. Com a edição de lei que defina o marco regulatório do setor de saneamento 

comprometem-se os contratantes a efetuar as adequações necessárias à compatibilização do 

presente CONTRATO ao referido instrumento legal.  

 

DOS BENS 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA. Os bens vinculados à prestação dos serviços não 

poderão ser alienados ou onerados, por qualquer forma, e permanecerão vinculados à 

prestação dos serviços, mesmo na hipótese de extinção do Contrato de Programa, sem 

prejuízo das indenizações cabíveis, na proporção dos investimentos realizados pelas partes.  

§ 1º. Na conformidade do previsto na regulação, os bens mencionados no caput desta 

Cláusula deverão estar devidamente registrados na contabilidade da COMPESA, de modo a 

permitir a sua fácil identificação.  
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§ 2º. Os registros previstos no Parágrafo Primeiro desta cláusula deverão estar implementados 

no prazo de até 3 (três) anos, contados da data de assinatura deste CONTRATO.  

§ 3º. Mediante termo aditivo a este CONTRATO, o Município do Recife poderá realizar 

investimentos e produzir bens vinculados aos serviços; o termo aditivo definirá como estes 

bens serão realizados, operados, registrados e contabilizados, ficando assegurado a sua 

transformação em participação acionária da COMPESA, sem direito a voto.  

§ 4º. Os bens vinculados aos serviços deverão ser reformados, substituídos, conservados, 

operados e mantidos em suas condições normais de uso, de tal maneira que, mesmo após a 

extinção deste CONTRATO, encontrem-se em seu estado normal de utilização, excetuado o 

desgaste normal proveniente de seu funcionamento. 

§ 5º. Os prazos dos eventuais contratos celebrados pela COMPESA, que envolvam a 

exploração comercial dos bens afetos ou vinculados aos serviços não poderão ultrapassar o 

prazo previsto na regulação e no presente CONTRATO. 

§ 6º. Não serão admitidas atividades que deteriorem os bens vinculados aos serviços por 

agentes poluidores de qualquer natureza.  

§ 7º. As eventuais benfeitorias feitas pela COMPESA nos bens vinculados aos serviços, com 

a finalidade de obter as receitas adicionais, serão revertidas para a prestação de serviços ora 

contratados.  

 

DA REVERSÃO DOS BENS 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. Na extinção do CONTRATO, todos os bens afetos à 

exploração permanecerão vinculados à prestação dos serviços, sem prejuízo das indenizações 

cabíveis, na proporção dos investimentos realizados, podendo tal indenização ser efetuada, no 

todo ou em parte, por meio de participação acionária, proporcional aos investimentos.  

Parágrafo Único. Para os fins previstos nesta cláusula, obriga-se a COMPESA a entregar os 

bens ali referidos em condições normais de operacionalidade, utilização e manutenção, sem 

prejuízo do normal desgaste resultante do seu uso, inteiramente livres e desembaraçados de 

quaisquer ônus ou encargos.  
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DA OBRIGATORIEDADE, DA FORMA E DA PERIODICIDADE DA PRESTAÇÃO 

DE CONTAS DAS TARIFAS E INVESTIMENTOS EFETUADOS  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA. Os relatórios anuais de desempenho 

deverão demonstrar o arrecadado na área da prestação dos serviços em gestão associada, bem 

como os investimentos nela efetuados.  

§ 1º. Os relatórios anuais de desempenho deverão ser publicados por extrato no Diário Oficial 

do Estado e, em sua íntegra, na rede mundial de computadores - internet.  

§ 2º. As normas de regulação poderão exigir que os relatórios anuais de desempenho sejam 

apresentados em audiência pública, onde assegurada a participação das entidades 

representativas da sociedade civil e dos consumidores. 

 

DOS CONTRATOS COM TERCEIROS 

 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA. Sem prejuízo das responsabilidades e dos riscos 

previstos neste CONTRATO, a COMPESA poderá contratar com terceiros o 

desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao SERVIÇO 

PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO, bem como a implantação de projetos associados, 

desde que não ultrapassem o prazo de vigência do CONNTRATO.  

§1º Os contratos de que trata esta cláusula serão regidos pelo Direito Privado, não se 

estabelecendo nenhuma relação jurídica de terceiros com o ESTADO, o MUNICIPIO ou a 

ARPE.  

§2º A execução das atividades contratadas com terceiros impõe o cumprimento das normas 

regulamentares inerentes à prestação dos serviços objeto deste CONTRATO.  
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DA PUBLICAÇÃO E REGISTRO DESTE CONTRATO DE PROGRAMA  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. Dentro de vinte dias em que se seguirem a assinatura 

deste Contrato de Programa, o ESTADO, o MUNICÍPIO e a COMPESA providenciarão a sua 

publicação mediante extrato na imprensa oficial, bem como, em sua íntegra, nos sítios que 

mantém na rede mundial de computadores – Internet.  

§ 1º. O ESTADO providenciará a remessa de cópia deste Contrato de Programa ao Tribunal 

de Contas do Estado de Pernambuco no prazo de cinco dias, a contar da data de sua 

assinatura; no mesmo prazo a COMPESA deverá encaminhar cópia autêntica do Contrato à 

ARPE.  

§ 2º. Tanto o ESTADO, como o MUNICÍPIO e a COMPESA, no âmbito de suas respectivas 

procuradorias, deverão arquivar via autêntica do presente instrumento.  

 

DO FORO E DO MODO AMIGÁVEL DE SOLUÇÃO DAS CONTROVÉR SIAS 

CONTRATUAIS 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. As controvérsias originadas deste Contrato de Programa 

serão dirimidas pela ARPE e, não sendo possível o acordo, pelo foro da Comarca do Recife, 

Capital do Estado de Pernambuco.  

E, estando justos e contratados, subscrevem o presente instrumento em quatro vias de igual 

conteúdo e teor, juntamente com as testemunhas abaixo.  

Recife, 29 de dezembro de 2005.  

O ESTADO DE PERNAMBUCO  

Por seu Governador, Sr. Jarbas de Andrade Vasconcelos  

O MUNICÍPIO DO RECIFE,  

Por seu Prefeito Municipal João Paulo de Lima e Silva  

A COMPESA  

Por seu Diretor Presidente Luiz Gonzaga Leite Perazzo  
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Anexo 5 - Minuta do Protocolo de intenções do Consórcio Intermunicipal para a Gestão 
de Resíduos Sólidos Urbanos 

 

 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA A GESTÃO DOS RESÍDUOS  SÓLIDOS 

URBANOS 

 

PROTOCOLO DE INTENÇÕES 

 

 

Considerando a necessidade de providências comuns e compartilhadas, visando os princípios 

norteadores da Administração Pública, principalmente o da economicidade e o interesse 

comum dos signatários na universalização do direito ao meio ambiente equilibrado, por 

intermédio da implantação de sistema de gerenciamento de resíduos sólidos e o amparo da 

legislação vigente, os Municípios de Almirante Tamandaré, Araucária, Balsa Nova, Campina 

Grande do Sul, Campo Largo, Campo Magro, Colombo, Contenda, Curitiba, Fazenda Rio 

Grande, Mandirituba, Pinhais, Quatro Barras, Quitandinha e São José dos Pinhais todos do 

Estado do Paraná, representados pelos Prefeitos Municipais infra-assinados, alteram a 

natureza jurídica do Consórcio e firmam o presente protocolo de intenções a fim de adequá-lo 

às disposições da Lei Federal 11.107 de 06 de abril de 2005 e do Decreto 6.017 de 17 de 

Janeiro de 2007 e nas seguintes condições: 

1. Objetivo 

 

Organizar e proceder ações e atividades para a gestão do sistema de tratamento e destinação 

final dos resíduos sólidos urbanos gerados pelos municípios integrantes, obedecida a 

legislação vigente e aplicável, além das normas da ABNT. 
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1.1 Para o cumprimento de suas finalidades, o CONSÓRCIO terá como atribuições, ficando 

autorizado à: 

a. Representar o conjunto dos Municípios que o integram, em matéria referente a sua 

finalidade, perante quaisquer outras entidades de direito público ou privado, 

nacionais e internacionais; 

b. Planejar, supervisionar, coordenar, orientar, gerir, controlar e avaliar as ações e 

atividades do CONSÓRCIO; 

c. Prestar, quer através de contratação, quer através de concessão ou parcerias 

público privadas, serviços públicos inerentes ao tratamento e a destinação final 

dos resíduos sólidos urbanos gerados pelos municípios integrantes do Consórcio, 

observada a legislação vigente e aplicável; 

d. Cumprir e fazer cumprir a legislação ambiental, bem como qualquer outra 

legislação correlata, relacionada com o gerenciamento do tratamento e da 

destinação final dos resíduos sólidos urbanos dos Municípios integrantes do 

CONSÓRCIO; 

e. Celebrar acordos, ajustes, parcerias, convênios, e contratos inerentes ou 

compatíveis com a finalidade e os objetivos do CONSÓRCIO, com a 

administração pública, a iniciativa privada, entidades do terceiro setor e 

organismos internacionais, conforme legislação vigente e aplicável; 

f. Definir preços e tarifas, bem como seu reajuste, revisão e reequilíbrio financeiro, 

levando em conta, além dos custos operacionais, os critérios definidos pela 

legislação vigente de cada ente consorciado pela oferta do serviço público, 

respeitando as regras de rateio estabelecidas nos instrumentos contratuais, 

quantidade de resíduos gerada em cada município, e legislação vigente. 

g. Celebrar parcerias e ou instrumentos congêneres, com Órgãos e entidades 

públicas e privadas, nacionais, estrangeiras, ou internacionais, que se dediquem à 

pesquisa, a administração e a operacionalização de sistemas de gerenciamento de 

resíduos sólidos urbanos, visando à melhoria da qualidade do serviço prestado, 

sua expansão e modicidade. 
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2. DA PERSONALIDADE JURÍDICA 

 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

URBANOS, nos termos da Lei nº 11.107/2005, rege-se sob a forma jurídica de Associação 

Pública, sem fins lucrativos, de acordo com as normas da Lei nº 11.107/2005, pela Lei nº 

11.445/2007 e pelo Decreto nº 6.017/2007, bem como demais legislações pertinentes e pelo 

seu Estatuto. 

 

3. DENOMINAÇÃO e SEDE 

 

O CONSÓRCIO será denominado CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, com nome fantasia de CONRESOL, e terá sede no 

Município de Curitiba – Estado do Paraná. 

3.1. A sede e foro do CONSÓRCIO poderão ser transferidos para outro Município, por 

decisão em Assembléia Geral, pelo voto de, no mínimo, 2/3 (dois terços) de seus membros. 

3.2. Para efeitos desse Protocolo de Intenções, as expressões CONSÓRCIO 

INTERMUNICIPAL, CONSÓRCIO e CONRESOL são equivalentes à CONSÓRCIO 

INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. 

 

4. ABRANGÊNCIA E DURAÇÃO 

 

Fazem parte do Consórcio os Municípios abaixo relacionados: 

Município de Almirante Tamandaré; 

Município de Araucária ; 

Município de Balsa Nova; 

Município de Campina Grande do Sul; 
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Município de Campo Largo; 

Município de Campo Magro; 

Município de Colombo; 

Município de Contenda; 

Município de Curitiba; 

Município da Fazenda Rio Grande; 

Município de Mandirituba; 

Município de Pinhais ; 

Município de Quatro Barras; 

Município de Quitandinha, e 

Município de São José dos Pinhais. 

 

4.1 Os demais Municípios da Região Metropolitana de Curitiba poderão integrar o Consórcio 

Intermunicipal desde que ratifiquem por lei os termos deste protocolo, no prazo de 60 

(sessenta) dias a contar da data da sua publicação, ou a qualquer tempo nos termos do item 

4.5; 

4.2 A área de atuação do CONSÓRCIO será constituída pelos territórios dos Municípios que 

o integram, entendendo-se como única unidade territorial, inexistindo limites intermunicipais 

para as finalidades a que se propõe, respeitada a autonomia administrativa, financeira e legal 

dos Municípios que o integram. 

4.3 Os entes consorciados participarão do consórcio conforme previsão expressa através do 

contrato de rateio e de programa, obrigações contratuais assumidas e demais obrigações 

definidas em lei. 

4.4 Ao ente consorciado adimplente com suas obrigações é assegurado o direito de exigir 

junto à administração do consórcio, o pleno cumprimento das cláusulas contratuais e demais 

instrumentos pertinentes, bem como a aplicação de sanções. 

4.5 É facultado o ingresso de novo (s) integrante (s) no CONSÓRCIO a qualquer momento, 

por decisão em Assembléia Geral por 2/3 de seus membros, o que se fará por termo aditivo 

firmado pelo seu Presidente e pelo (s) Representante (s) Legal (is) do (s) ente (s) que deseja 

(rem) consorciar-se, do qual constará a lei autorizadora. 
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4.6 O CONSÓRCIO terá prazo de duração indeterminado. 

 

5. DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

 

O CONSÓRCIO terá a seguinte estrutura básica: 

I. Assembléia Geral; 

II.  Presidente e Vice-Presidente; 

III.  Conselho Fiscal; 

IV.  Conselho Técnico; 

V. Câmaras Técnicas, e 

VI.  Secretaria Executiva. 

 

6 DA ASSEMBLÉIA GERAL 

 

6.1 Funcionamento 

a. A Assembléia Geral é a instância máxima de deliberação do Consórcio 

Intermunicipal, constituída pelos Prefeitos dos Municípios consorciados, com 

direito a 1 (um) voto cada, de forma pessoal e intransferível, sendo atribuído o 

Voto de Qualidade ao seu Presidente. 

b. O representante legal do consórcio, nos seus impedimentos ou na vacância será 

substituído ou sucedido por aquele que, nas mesmas hipóteses, o substituir ou 

suceder na chefia do poder executivo. 

c. O quorum exigido para a realização da assembléia geral em primeira convocação 

é de no mínimo 2/3 dos entes consorciados. Caso não se realize em primeira 

convocação considerar-se-á automaticamente convocada e em segunda 

convocação se realizará 30 (trinta) minutos depois com o mínimo de 1/3 dos 
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consorciados, sendo deliberado pela maioria dos presentes, quando não houver 

disposição expressa em contrário. 

d. A Assembléia Geral ocorrerá ordinariamente, uma vez por ano e 

extraordinariamente, por convocação formal de seu Presidente, sempre que houver 

pauta para deliberação ou quando convocada, por ao menos, 1/3 (um terço) de 

seus membros; 

e. A Assembléia Geral será presidida pelo representante legal do consórcio, ou pelo 

Vice-Presidente na sua falta. 

f. As Assembléias Gerais serão de livre acesso ao público, salvo aquelas em que 

serão tratados assuntos considerados sigilosos, por prévia e motivada decisão. 

g. Ressalvadas as exceções expressamente previstas neste Protocolo e no Estatuto, 

todas as demais deliberações da Assembléia Geral serão tomadas pelo voto da 

maioria simples dos membros presentes; 

h. Havendo consenso entre seus membros, as eleições e demais deliberações poderão 

ser efetivadas através de aclamação; 

i. O Estatuto do CONSÓRCIO somente poderá ser alterado através de decisão de, 

no mínimo 2/3 (dois terços) dos membros do CONSÓRCIO, regularmente 

convocados para assembléia extraordinária para esta finalidade; 

 

6.2 Compete à Assembléia Geral: 

a. Eleger o representante legal do consórcio. 

b. Deliberar, em última instância, sobre os assuntos gerais do CONSÓRCIO; 

c. Aprovar e modificar o Estatuto do CONSÓRCIO, bem como resolver e dispor 

sobre os casos omissos; 

d. Deliberar sobre as contratações de serviços de terceiros, outorga de concessão dos 

serviços inerentes ao CONSÓRCIO, bem como sobre a celebração de quaisquer 

instrumentos de parceria, acordos e convênios com órgãos públicos e privados; 

e. Deliberar sobre o referendo da indicação do Secretário Executivo; 

f. Dar posse ao Conselho Fiscal, ao Conselho Técnico e ao Secretário Executivo; 

g. Deliberar sobre a solicitação de servidores públicos e contratação de empregados 

públicos para o CONSÓRCIO; 
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h. Deliberar sobre a inclusão e exclusão de consorciados; 

i. Deliberar sobre reajuste das tarifas, taxas e custos, conforme parecer do Conselho 

Técnico, de acordo com os critérios técnicos definidos neste instrumento; 

j. Aprovar anualmente os termos do contrato de rateio; 

k. Deliberar sobre o plano de atividades, proposta orçamentária, balanços e relatórios 

de contas em geral. 

 

7. DO PRESIDENTE E VICE- PRESIDENTE 

7.1 Da Nomeação 

a. O Consorcio Intermunicipal será presidido pelo Chefe do Poder Executivo de um 

dos municípios consorciados, o qual será o seu representante legal, eleito em 

b. escrutínio secreto, por maioria absoluta, para o mandato de 02 (dois) anos, 

permitida uma reeleição. 

c. Se nenhum candidato obtiver maioria absoluta de votos, proceder-se-á segundo 

escrutínio, por maioria simples, onde concorrerão os dois candidatos mais votados 

na primeira votação. 

d. Na mesma ocasião e condições dos itens anteriores, será escolhido um Vice- 

Presidente, também Chefe do Poder Executivo de um dos Municípios 

consorciados, que substituirá o Presidente nas suas ausências e impedimentos. 

 

7.2 Das Competências 

7.2.1 – Compete ao Presidente: 

a. Presidir as reuniões da Assembléia Geral e dar voto de qualidade; 

b. Representar o CONSÓRCIO, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, 

podendo firmar acordos, contratos, parcerias, convênios e outros instrumentos, 

bem como constituir procuradores com poderes “ad judicia”; 

c. Superintender a arrecadação e ordenar as despesas do CONSÓRCIO; 

d. Dar encaminhamento às deliberações da Assembléia Geral; 
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e. Indicar o Secretário Executivo e nomeá-lo após referendo da Assembléia Geral. 

 

7.2.2 - Compete ao Vice-Presidente: 

a. Substituir o Presidente nas suas ausências e impedimentos. 

 

8. DO CONSELHO FISCAL 

 

8.1 Funcionamento 

a. O Conselho Fiscal é órgão fiscalizador, constituído de 01 (um) representante e 01 

(um) suplente, de cada consorciado, indicados pelos Chefes do Poder Executivo 

de cada Município. 

b. O Conselho Fiscal será presidido por um de seus membros, eleito, em escrutínio 

secreto, para um mandato de 02 (dois) anos, após apreciação das contas do 

mandato anterior. 

c. Na mesma ocasião e condições do parágrafo anterior serão escolhidos o Vice- 

Presidente e o Secretário do Conselho. 

d. O Conselho se reunirá no mínimo uma vez por semestre no exercício ou por 

convocação de seu presidente quando necessário. 

 

8.2 Competências 

a. Fiscalizar permanentemente a contabilidade do CONSÓRCIO; 

b. Acompanhar e fiscalizar quaisquer operações econômicas ou financeiras do 

consórcio; 

c. Exercer o controle de gestão e de finalidade do CONSÓRCIO; 

d. Emitir parecer sobre proposta orçamentária, balanços e relatórios de contas em 

geral, a serem submetidos à Assembléia Geral, para efetiva prestação de contas; 

e. Eleger seu Presidente, Vice-Presidente e Secretário; 
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f. Elaborar estudos e pareceres relativos aos assuntos de sua competência; 

g. Solicitar ao Presidente do Consórcio a convocação de Assembléia, bem como a 

inclusão de assuntos na pauta; 

h. O Conselho Fiscal se reunirá semestralmente e poderá ser convocado 

extraordinariamente, por qualquer dos seus membros; 

 

9. DO CONSELHO TÉCNICO 

 

9.1 Funcionamento 

a. O Conselho Técnico é órgão de planejamento, acompanhamento e controle da 

operacionalização das atividades do consórcio, constituído de 01 (um) 

representante e 01 (um) suplente, de cada consorciado, indicados pelos 

respectivos Chefes do Poder Executivo. 

b. O Conselho Técnico será presidido por um de seus membros, eleito, em escrutínio 

secreto, para um mandato de 02 (dois) anos. 

c. Na mesma ocasião e condições do item anterior serão escolhidos o Vice- 

Presidente e o Secretário do Conselho. 

d. O Conselho Técnico se reunirá semestralmente e poderá ser convocado 

extraordinariamente, por qualquer dos seus membros. 

 

9.2 Competências: 

a. Planejar, acompanhar e fiscalizar permanentemente as atividades do 

CONSÓRCIO; inclusive os serviços contratados ou concedidos; 

b. Emitir parecer sobre as contratações de serviços de terceiros, outorga de 

concessão dos serviços inerentes ao CONSÓRCIO, bem como sobre a celebração 

de quaisquer instrumentos de parceria, acordos e convênios com órgãos públicos e 

privados; 



318 
 

 

c. Emitir parecer sobre reajuste das tarifas, taxas e custos, conforme análise 

preliminar realizada pela(s) Câmara(s) Técnica(s), de acordo com os critérios 

estabelecidos neste instrumento; 

d. Emitir parecer sobre o plano de atividades e orçamentos; 

e. Emitir parecer sobre a proposta de alterações do Estatuto; 

f. Eleger seu Presidente, Vice-Presidente e Secretário; 

g. Elaborar estudos e pareceres sobre os assuntos de sua competência; 

h. Constituir Câmaras Técnicas sempre que necessário; 

i. Solicitar ao Presidente do Consórcio a convocação de Assembléia, bem como a 

inclusão de assuntos na pauta; 

j. Emitir parecer acerca do ingresso e retirada de entes no consórcio. 

 

10. DAS CÂMARAS TÉCNICAS 

10.1 A(s) Câmara(s) Técnica(s) poderá (ão) ser constituída (s), sempre que necessário, e serão 

composta(s) por representantes técnicos dos Municípios, indicados pelos Chefes do Poder 

Executivo; podendo ser incluída a participação de outros profissionais com notório saber, 

desde que referendada pelo Presidente do Consórcio. 

10.2 No mesmo ato de indicação de representantes, será estabelecida a finalidade da câmara 

técnica, suas competências e atribuições bem como o seu prazo de duração; 

 

11. DA SECRETARIA EXECUTIVA 

 

11.1 A Secretaria Executiva é o órgão executivo do CONSÓRCIO, constituída por um 

Secretário Executivo e pelo corpo técnico e administrativo. 

a. O Secretário Executivo a ser nomeado pelo Presidente, será por ele indicado e 

referendado pela Assembléia Geral. 

 



319 
 

 

12. DO PATRIMÔNIO, DOS RECURSOS FINANCEIROS E PESSOAL 

 

12.1 O Patrimônio do CONSÓRCIO será constituído: 

a. Pelos bens que vier a adquirir a qualquer título; 

b. Pelos bens que lhe forem doados por entidades públicas ou particulares. 

c. Pelos bens transferidos por ente consorciado através de contrato de programa, 

instrumento de transferência ou de alienação. 

 

12.2 Constituem recursos financeiros do CONSÓRCIO: 

a) Contribuição periódica dos consorciados, mediante contrato de rateio. 

a.1 Anualmente será determinada em Assembléia Geral, para o ano subsequente, o 

valor da contribuição de cada ente consorciado para custeio das despesas gerais do 

consórcio que constará no contrato de rateio. 

a.2 As despesas gerais de administração do consórcio serão rateadas em função da 

quantidade de resíduos gerados por cada ente consorciado. 

b) A tarifa arrecada em razão da prestação do serviço público objeto do consórcio, a 

qual será rateada em função da quantidade de resíduos gerada em cada município 

e destinada para tratamento no sistema gerenciado pelo Consórcio; tendo por base 

para 2007 os resíduos gerados em 2006 e assim sucessivamente. 

c) Auxílios, contribuições e subvenções concedidos por entidades públicas e 

particulares; 

d) As rendas de seu patrimônio; 

e) As doações e legados; 

f) O produto da alienação de seus bens; e 

g) E outras decorrentes da realização de seu objetivo. 

 

12.3 Do pessoal 
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a. Em qualquer situação os servidores e ou empregados públicos cedidos para o 

Consorcio permanecerão vinculados às entidades de origem, não se estabelecendo 

qualquer tipo de vínculo empregatício bem como equiparação salarial. 

b. Os servidores e ou empregados públicos serão cedidos pelos entes consorciados, 

na forma da legislação vigente de cada Município. 

c. Ficam criados cargos e empregos públicos, forma de provimento, carga horária e 

respectiva remuneração pelo exercício de funções, conforme disposto no anexo, 

parte integrante deste protocolo. 

d. Sem prejuízo da disposição acima firmada, fica autorizado o Consórcio a contratar 

pessoal em consonância ao regime CLT, por tempo determinado a fim de atender 

necessidades excepcionais, desde que o projeto/ programa ao qual o servidor será 

destinado tenha tido suas metas previamente aprovadas pela Assembléia. 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

13. Fica assegurado aos consorciados o direito de se retirar a qualquer momento do 

CONSÓRCIO, desde que denuncie sua intenção formalmente junto a Assembléia Geral, em 

prazo nunca inferior a 180 (cento e oitenta) dias, observando os disposto nos §§ 1° e 2° do 

artigo 11, sem prejuízo das penalidades previ stas no §2°, do artigo 12, da Lei n°11.107/2005. 

13.1 Deverá ser estabelecida cláusula penal no contrato de rateio e de programa, a qual terá 

caráter indenizatório na proporção ao prejuízo causado ao consórcio, nas hipóteses de atraso 

ou inadimplência e retirada ou exclusão do ente. 

14. O CONSÓRCIO será extinto por decisão de 2/3 dos seus entes integrantes, através da 

Assembléia Geral, em reunião extraordinária, especialmente convocada para este fim, 

ratificado mediante lei por todos os entes consorciados e de acordo com a legislação federal. 

15. Em caso de extinção será obedecido o disposto no artigo 29, parágrafo 1º do decreto 

6.017/2007 e demais legislações aplicáveis. 
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16. O mandato dos membros eleitos e indicados findar-se-á, de imediato, no caso de haver 

alteração na Chefia do Poder Executivo do ente da federação consorciado, a não ser que novo 

Chefe do Executivo referende a indicação anterior. 

17. Os Municípios que subscrevem este protocolo, deverão ratificá-lo mediante Lei, no prazo 

de sessenta dias, a contar da publicação no Diário Oficial do Estado da decisão da Assembléia 

Geral que aprovou os seus termos. 

18. Para dirimir as controvérsias decorrentes da aplicação do presente instrumento, que não 

sejam suficientemente sanadas pela Assembléia Geral, elegem os signatários o foro central da 

Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, Estado do Paraná. 

 

E POR ASSIM ESTAREM DE PLENO ACORDO COM TUDO O QUE AQUI SE 

CONVENCIONOU, AS PARTES CELEBRAM E ASSINAM O PRESENTE PROTOCOLO 

PARA QUE SURTA OS DEVIDOS E NECESSÁRIOS EFEITOS DE DIREITO. 

 

Curitiba, 20 de abril de 2007 

 

VILSON ROGÉRIO GOINSKI 

PREFEITO MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ 

 

OLIZANDRO JOSÉ FERREIRA 

PREFEITO MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA 

 

JOSÉ FRANCO PELLIZZARI 

PREFEITO MUNICIPAL DE BALSA NOVA 

 

NELISE CRISTIANE DALPRÁ 

PREFEITA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL 
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EDSON DARLEI BASSO 

PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO LARGO 

 

RILTON BOZA 

PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO 

 

JOSÉ ANTÔNIO CAMARGO 

PREFEITO MUNICIPAL DE COLOMBO 

 

HÉLIO LUIS BOÇOEN 

PREFEITO MUNICIPAL DE CONTENDA 

 

CARLOS ALBERTO RICHA 

PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA 

 

ANTÔNIO WANDSCHEER 

PREFEITO MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE 

 

DOMINGOS PALU 

PREFEITO MUNICIPAL DE MANDIRITUBA 

 

MÁRIO BONALDO 

PREFEITO MUNICIPAL DE PINHAIS 

 

ROBERTO ADAMOSKI 

PREFEITO MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS 

 

WALFRIDO EDUARDO PRADO 

PREFEITO MUNICIPAL DE QUITANDINHA 

 

LEOPOLDO COSTA MEYER 

PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 


