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Consórcios intermunicipais em Santa Catarina: instrumento de 
solidariedade territorial? 

 
 

RESUMO 

O presente artigo tem como objetivo analisar a trajetória de criação dos 
consórcios intermunicipais públicos de Santa Catarina entre 1996 e 2020, 
procurando refletir sobre a lógica de sua criação à luz das dinâmicas territoriais 
mais representativas que o território catarinense tem experimentado nas duas 
últimas décadas: o fluxo demográfico em direção ao litoral, com a conformação 
e ampliação de novos aglomerados urbanos; e o esvaziamento, ou diminuição 
do peso demográfico relativo dos pequenos municípios catarinenses. Procura-
se responder à questão: até que ponto os consórcios intermunicipais públicos de 
Santa Catarina tem se apresentado como instrumento de solidariedade territorial 
tanto para os pequenos municípios fragilizados com a gradual perda de 
capacidade financeira e institucional, como também para os aglomerados 
urbanos, que enfrentam de forma concreta a interdependência e o 
compartilhamento de funções públicas de interesse comum? As análises 
empreendidas permitiram compreender que há uma inserção predominante de 
base territorial de raio de alcance microrregional, com clara desigualdade na 
distribuição espacial das iniciativas, que ganharam maior repercussão junto aos 
pequenos municípios, mas não de forma abrangente. Evidencia-se igualmente a 
frágil repercussão destas instâncias quando analisadas sob o prisma dos 
maiores aglomerados urbanos catarinenses. O estudo esteve fundamentado em 
pesquisa bibliográfica e na análise de dados produzidos por órgãos oficiais 
(IBGE) e pela confederação nacional dos municípios na plataforma 
“Observatório dos Consórcios Públicos Intermunicipais”. Faz parte de uma 
pesquisa mais abrangente que procura refletir sobre o planejamento regional em 
Santa Catarina. O artigo está estruturado em quatro partes: 1) introdução, que 
contextualiza e problematiza o tema em análise; 2) uma apresentação de 
aspectos jurídicos, institucionais e normativos dos consórcios públicos 
intermunicipais; 3) uma breve apresentação das dinâmicas territoriais recentes 
de Santa Catarina; e 4) a análise da trajetória de implementação dos consórcios 
intermunicipais catarinenses. 
 
PALAVRAS CHAVE: consórcios intermunicipais; Santa Catarina; associação de 
municípios; planejamento regional;  

1. INTRODUÇÃO 

A Constituição Federal de 1988 não reservou espaço relevante para os 
consórcios públicos no arranjo federativo brasileiro, limitando-se a citar, no artigo 
241, a possibilidade da gestão associada de serviços públicos por meio de 
convênios de cooperação e consórcios públicos. Apenas em 2005, surge a 
regulamentação dos consórcios por meio da lei federal n° 11.107. 

A trajetória dos consórcios públicos no Brasil, no entanto, é mais longa. 
Antes de serem formalizados em marcos normativos e legais, surgiram como 
experiências de natureza variada ao longo das décadas de 1970 e 1980, a partir 
de iniciativas locais muitas vezes motivadas pela articulação de agentes e 
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instituições diversas, segundo lógicas políticas, partidárias, econômicas e 
territoriais específicas. Segundo Cherubine (2013), nestes primeiros momentos 
os consórcios apresentavam-se como acordos de colaboração pouco seguros, 
sem garantia de permanência e de obrigações.  

É a LF 11.107/2005 que dá aos consórcios públicos a delimitação 
enquanto arranjo institucional de cooperação e coordenação entre entes 
federativos, caracterizando-os como instância associativa, destinada a operar 
competências delegadas pelos entes membros, podendo ocorrer entre a União, 
Estados, Distrito Federal e municípios. 

A formação dos consórcios públicos decorre de um sofisticado marco 
legal expresso na Lei nº 11.107/2005. Além de oferecer segurança 
jurídica, fornece uma complexa arquitetura de gestão como garantia de 
efetividade e sustentabilidade ao empreendimento proposto. Essa 
questão é crucial, uma vez que o associativismo consorcial é anterior 
à lei de 2005. Inúmeros municípios e alguns estados, no passado 
recente, se consorciam. Os consórcios daí resultantes apresentavam 
fragilidades jurídicas e institucionais. Entes públicos, associando-se 
para compartilhar a gestão de serviços ou empreendimentos públicos 
produzem entidades privadas. Esses consórcios, pela fragilidade de 
sua contratualização, tornam-se dependentes de lideranças políticas 
para garantir o cumprimento dos acordos e compromissos assumidos. 
Neste contexto, é fácil formar um consórcio é mais fácil ainda desfazê-
lo. (CHERUBINE, 2013, p.20) 

Embora a CF de 1988 não tenha valorizado os consórcios públicos, cabe 
destacar que a carta magna pretendia fomentar maior descentralização política, 
que contrapondo-se ao período autoritário e centralizador anterior, outorgava 
aos municípios uma nova condição para a ação política. Souza (2003), ao 
analisar as dificuldades de implementação das instâncias de gestão 
metropolitana no país, avalia que, na medida em que se torna “municipalista”, 
este novo arranjo político-institucional dificultou a criação de mecanismos de 
cooperação entre os entes governamentais ou a construção de relações 
intergovernamentais supramunicipais voltadas para a governança territorial. Esta 
fragilidade é motivada por uma íntima relação entre aspectos políticos e 
econômicos: 

O retorno das eleições diretas para todos os municípios, em 1985, a 
competição eleitoral se tornou mais acirrada. A cooperação necessária 
a uma entidade metropolitana, que requer atuação articulada e partilha 
de recursos escassos, torna-se mais difícil pela competição eleitoral, 
se não existem tais incentivos, que pudessem levar à cooperação ou à 
pressão social a favor de uma gestão metropolitana. (SOUZA, 2003, p. 
154). 

O arranjo federativo fomentado pela CF de 1988, organizado ao redor de 
União, Estados e Municípios tem oferecido respostas evasivas frente às 
demandas sociais supramunicipais, como aquelas relacionadas a temas como 
mobilidade urbana, habitação, saneamento básico, recursos hídricos, entre 
outros. Esta situação tem gerado dinâmicas concorrentes, que colaboram para 
uma gestão pública pouco consistente, incapaz de garantir serviços públicos de 
qualidade, efetivar a regulação pública, viabilizar perenidade e impacto aos 
investimentos públicos, implementar políticas públicas inovadoras e estruturar 
formas adequadas de gestão do território.  
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O Estado brasileiro tem atuado de forma ambígua, por um lado 
desenvolvendo importantes marcos-legais e institucionais, como o Estatuto das 
Cidades, Estatuto da Metrópole, Lei dos Consórcios Públicos, Política Nacional 
de Saneamento Básico, Política Nacional de Recursos Hídricos, Política 
Nacional de Mobilidade Urbana; por outro lado não avançando em aspectos 
igualmente centrais como a criação de marcos jurídicos, financeiros e 
institucionais para a gestão de funções públicas de interesse comum, a 
institucionalização das Regiões Metropolitanas, da formalização de instrumentos 
de planejamento territoriais como os Planos de Desenvolvimento Urbano 
Integrado, entre outros.  
 

Nesta difícil trama que articula diferentes esferas de governo, 
conformadas por variadas - e muitas vezes contraditórias - elites políticas, 
burocráticas e econômicas, os consórcios públicos municipais surgem como 
uma alternativa conduzida pelos poderes locais. Estas iniciativas locais são 
resultantes da articulação de interesses próprios, a partir de estratégias e lógicas 
específicas que em certos momentos resultam de interesses e conflitos 
paroquiais - permeados pela reprodução de valores patrimonialistas, 
corporativistas, burocráticos e autoritários - e, em outros momentos, do exercício 
de formas de cooperação e solidariedade entre municípios, seus territórios, suas 
estruturas institucionais, suas capacidades de gestão e financiamento. 

Com nitidez, busca-se estabelecer a relação entre democracia e 
federação e desta com o aprofundamento da descentralização política. 
O estatuto constitucional do município, como ente federado, expressa 
esta intencionalidade e possibilita aos prefeitos romper com a condição 
de figurante ou coadjuvante subalterno, no jogo político da Federação. 
Expressa também os desafios da gestão e do governo das cidades, 
resultantes das complexidades e contradições do acelerado processo de 
urbanização, configurado por um conjunto crescente de aglomerações 
metropolitanas e por redes de cidades regionalmente polarizadas. 
(CHERUBINE, 2013, p.18) 

A quantidade de novos consórcios criados ao longo das últimas décadas, 
bem como a diversidade de arranjos a eles associados, exigem um 
aprofundamento acerca de seus limites e possibilidades. Se por um lado os 
consórcios apresentam-se como alternativas para a superação das limitações e 
insuficiências dos municípios em implementar e gerenciar serviços públicos, por 
outro lado, podem significar espaços de reprodução das disfuncionalidades e 
injustiças do Estado brasileiro, distanciando-se de princípios de gestão 
compartilhada, de democratização do acesso às políticas públicas, de combate 
às desigualdades regionais inscritas nos territórios. 

O consórcio público não é uma fórmula mágica. Ele não tem a 
capacidade de suprir ou eliminar debilidades, insuficiências e restrições 
dos entes federados associados. O Consórcio Público é a possibilidade 
de agregar valor ao empreendimento proposto, produzindo resultados 
de curto e médio prazos, com qualidade e velocidade impossíveis de 
acontecer se o empreendimento fosse conduzido de forma fragmentada 
e solitária, individualmente pelos entes federados hoje consorciados. 
(CHERUBINE, 2013, p.26) 

É neste contexto que o estudo dos consórcios públicos municipais surge 
como um campo importante de reflexão. O presente artigo pretende contribuir 
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para esta discussão a partir da análise dos consórcios públicos 
institucionalizados no estado de Santa Catarina nas duas últimas décadas. Tem 
como objetivo analisar os arranjos existentes, as temáticas, abordagens, 
estruturas e recortes territoriais dos consórcios implementados no Estado.  

2. Consórcios públicos intermunicipais: definição e aspectos jurídicos. 

Conceitualmente, Maia et al (2019) define Consórcio Público 
Intermunicipal como:  

(...) um instrumento, que pode organizar a solução de problemas comuns 
a estes municípios; é uma inovação no âmbito das políticas sociais. Esta 
instituição permite a somatória de recursos financeiros, materiais e 
humanos, de conhecimentos, de ideias e de sugestões e, acima de tudo, 
organiza a força política para atuar na busca de alternativas aos 
problemas; e, o que é mais importante, possibilita ao gestor uma visão 
regional fundamental para administrar nos dias de hoje. (MAIA et al, 
2019). 

Para Crispim (2011) os consórcios públicos apresentam-se como 
parcerias formadas por dois ou mais entes da federação, para a realização de 
objetivos de interesse comum local. Segundo a autora, essa associação, por se 
tratar de uma aliança voluntária, necessita de forte alinhamento e articulação 
política entre os entes da federação a fim de que os objetivos, inicialmente 
propostos, sejam atingidos. 

A duração dos consórcios pode ser temporária ou permanente, existindo 
a associação enquanto persistir o interesse comum entre os municípios 
consorciados. No âmbito da esfera governamental existem dois tipos de 
consórcios: administrativos e públicos. Os consórcios administrativos são 
associações criadas antes de 2005, ano em que foi homologada a Lei dos 
Consórcios Públicos (Lei nº 11.107), e sem personalidade jurídica ou vínculo 
contratual entre os entes associados, podendo estes se retirarem do consórcio 
a qualquer momento. Contudo, os consórcios administrativos podem ser 
convertidos em consórcios públicos, conforme previsto na legislação, sendo 
esse tipo de associação isenta de obrigações recíprocas e de sanções por 
inadimplência. De maneira oposta, os consórcios públicos constituem-se por 
direitos e deveres recíprocos entre os entes consorciados, sendo esses 
necessariamente entes federativos. Possuem caráter jurídico e foram criados 
após a Lei 11.107/2005, devendo permanecer na associação por tempo 
determinado pelo vínculo contratual. 

Azevedo (2004) esclarece a diferença entre as associações municipais e 
os consórcios intermunicipais: 

Consórcios são acordos de cooperação para organização e prestação 
de serviços públicos. Não é uma forma de pessoa jurídica, mas apenas 
uma parceria realizada para dar-se melhor cumprimento às obrigações 
do Estado. Tampouco se trata de terceirização, ou concessão e nem de 
autorização. Nos consórcios, os serviços públicos continuam a serem 
realizados diretamente pelo poder público. (AZEVEDO, 2004, p. 381-
382) 

O autor se refere ao consórcio administrativo, que não formaliza uma 
figura jurídica, visto que os consórcios públicos foram criados somente a partir 
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de 2005. Azevedo (2004) também recomenda a instituição de consórcios 
administrativos intermunicipais, esclarece acerca dos recursos necessários para 
seu funcionamento e critica a criação de associações jurídicas: 

Ao se entender que as associações municipais e consórcios 
intermunicipais seriam pessoas jurídicas privadas se está a criar uma 
série de ônus que são arcados pelos próprios municípios e, ao final, pela 
própria sociedade. Apesar de serem organizações sem fins lucrativos, 
as associações privadas têm algumas obrigações tributárias. [...] Se for 
considerada privada deverá também arcar com as custas de cartório, 
para registro de seus atos constitutivos e demais registros que se fizerem 
necessários ao longo do tempo e das alterações estatutárias e eleições 
de diretoria. No caso de um consórcio regularmente celebrado, todos os 
recursos a ele destinados podem ser aplicados à sua finalidade, não se 
perdendo em obrigações tangenciais sob a forma de tributos e taxas 
administrativas com a constituição de uma pessoa jurídica. (AZEVEDO, 
2004, p. 383) 

Para  o autor, a semelhança de atuação, e às vezes de delimitação 
territorial, existente entre os consórcios públicos intermunicipais e as 
associações de municípios, faz emergir questionamentos acerca da verdadeira 
necessidade de constituir órgãos públicos diferentes que disputam taxas, 
licitações, despesas e impostos. Contudo, a existência de um consórcio público 
não se restringe a delimitação de associações de município, uma vez que 
possibilita a união de entes interessados apenas em assuntos específicos. Ao 
longo do artigo veremos que no caso de Santa Catarina há uma interrelação 
importante que os consórcios intermunicipais e as associações de municípios. 

Os principais motivadores para a adesão de um município a um consórcio 
são as facilidades burocráticas e os benefícios à gestão pública. Essas 
vantagens se dão através do maior limite de valor das modalidades de licitação, 
isto é, um consórcio intermunicipal tem, por exemplo, o limite de contratação com 
dispensa de licitação até três vezes maior do que se a mesma contratação fosse 
realizada pela administração municipal, o que resulta em um maior poder de 
realização, dada a maior disponibilidade de recursos. Crispim (2011) exemplifica:  

O limite para os consórcios públicos é o dobro dos valores nos que forem 
formados por até 3 (três) entes da Federação e o triplo quando formado 
por maior número para determinação da modalidade licitatória 
(concorrência, tomada de preços ou convite) a ser implementada na 
contratação de compras, serviços e obras de engenharia por parte dos 
consórcios públicos.(CRISPIM, 2011, p. 86)” 

 Ademais, a principal fonte de recurso de um consórcio são os rateios, 
instrumento no qual as despesas são divididas entre os entes da federação 
consorciados, que comprometem-se a transferir recursos financeiros para as 
realizações e a manutenção do consórcio. 

Além das diferentes personalidades jurídicas, os consórcios também 
podem ser classificados de acordo com a natureza dos entes consorciados, 
podendo ser intermunicipais (entre municípios), estaduais (com participação dos 
Estados) e federais (com participação da União). A Confederação Nacional de 
Consórcios (2016) esclarece: 

Mesmo que o(s) Estado(s) e a União não integrem formalmente o 
consórcio público, é possível que participem fomentando políticas a partir 
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de apoio técnico e financeiro. Exemplo disso é o art. 14 da Lei 11.107, 
que prevê que 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. Inclusive o repasse de verbas 
(transferências voluntárias) por órgãos e entidades federais é 
preferencial para as ações que sejam desenvolvidas por intermédio de 
consórcios públicos (art. 37 do Decreto 6.017). (CNM, 2016, p. 20) 

O documento também declara que o Consórcio Federal somente 
acontece nos casos em que estejam presentes todos os Estados em cujo 
território estão localizados municípios consorciados. E, ainda que Estados e/ou 
União não integrem o consórcio, poderão envolver-se por meio de suporte 
técnico e financeiro. 

Do ponto de vista histórico, a articulação entre municípios da forma que 
se conhece como consórcio público intermunicipal foi prevista no país na 
Constituição de 1891, sem, no entanto, gerar quaisquer resultados práticos, 
sendo implementada somente cerca de um século depois. Em grande medida 
esta inércia ao longo do século XX pode ser creditada a lógica de funcionamento 
da administração pública brasileira, marcada por uma intensa centralização de 
poder no executivo federal e de baixa autonomia na administração municipal. 
(PEREIRA, MOREIRA; 2016).   

Os consórcios municipais passaram a ter maior relevância a partir da 
reforma administrativa implementada ao final da década de 1990. As tentativas 
tímidas de descentralização federal possibilitaram certa autonomia aos 
municípios, que assumiram maior  responsabilidade sobre temas de interesse 
local. Esta situação veio acompanhada de um processo de abertura democrática 
que trouxe para cena política novos atores sociais, que tensionaram as 
estruturas institucionais e alargaram as demandas sociais para novos campos 
de ação para as estruturas municipais. A partir de então os municípios poderiam 
“legislar sobre assuntos de interesse local” (CF-88, Art. 30). Esse dispositivo 
permitiu que muitos prefeitos tomassem a iniciativa de organizar Consórcios 
Intermunicipais. Azevedo (2004) discorre sobre a situação brasileira anterior ao 
período de criação de órgãos municipais: 

Toda esta tradição centralizadora comprometeu a capacidade dos 
municípios exercerem sua autonomia, mantendo-se uma mentalidade 
que transforma o município em mera instância de administração de 
recursos repassados pela União e pelos estados. Tal cultura cria a 
necessidade de que o município esteja sempre alinhado às políticas dos 
outros entes da federação, estabelecendo uma relação de sujeição do 
município aos Executivos Estadual e Federal. (AZEVEDO, 2004, p. 376) 

Porém, a regularização dos consórcios públicos ocorreu mais tarde, com 
a promulgação, em 2005, da Lei nº 11.107, conhecida como Lei dos Consórcios 
Públicos. Esta se baseia no princípio da subsidiariedade, onde questões sociais 
e políticas que podem ser resolvidas pelas instâncias federativas menores, 
devem ser exercidas sem que seja necessária interferência direta de instâncias 
federativas mais amplas. Dois anos depois é promulgado o decreto 6.017, que 
estabelece normas para a execução da lei 11.107 de 2005, formando assim “um 
arcabouço legal-institucional para a articulação entre os municípios em torno de 
determinados objetivos e finalidades comuns” (MAIA et al, 2019). 
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O desenvolvimento deste arcabouço legal-institucional é acompanhado 
de uma considerável ampliação do número de consórcios intermunicipais 
existentes no Brasil. Dados do IBGE (2012), evidenciam esta rápida 
repercussão: em apenas sete anos após a promulgação da lei n°11.107, cerca 
de 75% dos municípios brasileiros (4175 municípios) participavam de algum tipo 
de consórcio. Dados do CNM (2021), no entanto, demonstram que esta dinâmica 
de criação de novos consórcios intermunicipais não é linear no tempo:  

Gráfico 01: Evolução do número de consórcios intermunicipais no Brasil (1996-2016)

 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados do CNM (2021) 

Da mesma forma, a área de atuação dos consórcios não é igualmente 
distribuída, mas concentrada em determinados temas, já que somente a área da 
saúde e do desenvolvimento rural correspondem a mais de 50% do total de 
convênios celebrados no país entre 1996 e 2017. 

Gráfico 02:Convênios celebrados pelos consórcios com a União conforme o percentual 
e a área temática, Brasil, 1996-2016 

 
Fonte: LUI, SCHABBACH & NORA, 2020, p. 5069 

Os dados disponíveis apontam, portanto, para uma dupla dinâmica: a forte 
expansão tanto do número de consórcios quanto do número de municípios 
consorciados nesse período. Parcela importante desta repercussão está 
assentada tanto na dinâmica de descentralização (financeira, política e 
administrativa) trazida pela Constituição Federal de 1988 e leis posteriores, 
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como também pelo recente processo de criação de pequenos municípios no 
país.  

3. AS DINÂMICAS TERRITORIAIS RECENTES DE SANTA CATARINA 

Segundo o censo do IBGE de 2010, o estado de Santa Catarina possuía 
uma população de 6.248.436 pessoas, o 11º mais populoso estado da 
federação. Sua população, predominantemente urbana, está dividida em 295 
municípios, cuja capital é Florianópolis.  

Até os anos 1930, Santa Catarina teve sua economia baseada na 
subsistência, com relações comerciais limitadas entre municípios e com outros 
estados. Desterro (que posteriormente viria a se tornar Florianópolis), capital da 
então província, não constituía um núcleo polarizador nem da economia e nem 
das relações intermunicipais, a integração era “mais em nível nacional (com 
exportações para Rio de Janeiro e São Paulo) do que em nível regional, isso 
gerou ilhas socioeconômicas” (MIOTO, 2011, p.22). 

A especialização de alguns municípios e a origem fragmentada da rede 
urbana de Santa Catarina, com ilhas econômicas voltadas para o exterior do 
estado, não impediu o desenvolvimento econômico catarinense, bem como o 
crescimento da população urbana.  Em 1960 a população urbana era de 673.981 
habitantes (IBGE), o que representava 31,8% da população total, já em 2005, a 
população era de 4.839.534 habitantes (PNDA), representando 82,4% do total. 

O cenário de especialização das mesorregiões em setores 
economicamente pouco integrados reforçam o padrão de desarticulação urbana 
intraestadual. Tal padrão é corroborado pelo planejamento rodoviário estatal, por 
meio do Plano Rodoviário Nacional de 1944, no qual se privilegiou a articulação 
do Sul com o Sudeste do país (BR-101) em detrimento à articulação estadual no 
sentido leste-oeste (BR-282), como destaca Silva (1978 apud MIOTO, 2011). 
Resultantes disso, despontam no estado as capitais regionais: centros urbanos 
de maior influência nas redes mesorregionais, mais bem integradas à divisão 
territorial do trabalho em nível nacional que em nível estadual.  

Se até os anos 1940, anteriormente à ampliação do capital industrial, o 
estado tinha como centros urbanos importantes (em termos econômicos e 
demográficos) Lages e Chapecó, devido à sua participação no setor primário, 
posteriormente, na década de 1960, e mais intensamente a partir de 1970, 
Florianópolis, Joinville, Blumenau e Itajaí experienciam maior crescimento 
demográfico, justamente pela amplificação do setor secundário e terciário.  

A partir da década de 1970, Santa Catarina vivenciou um acelerado 
crescimento da população urbana, processo que ocorre concomitantemente ao 
êxodo rural, evidenciando o fluxo migratório campo-cidade.  

Os municípios urbanos de média e grande dimensão, com população 
superior a 50 mil habitantes e grau de urbanização superior a 75%, 
com atividades centradas principalmente na indústria, comércio e 
serviços, são os pólos da rede urbana e os principais integrantes das 
aglomerações da Região Sul, com tendências de continuidade de seu 
processo concentrador. (MOURA & KLEINKE, 1999, p. 9) 
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Nas décadas seguintes, 1980 e 1990, mas principalmente a partir dos 

anos 2000, o estado passa por uma importante transição nas formas de 
distribuição populacional em seu território, que pode ser sintetizado a partir de 
três dinâmicas principais, interdependentes:  

1. Um evidente processo de concentração populacional no litoral, cuja 
dimensão mais visível está na rápida expansão do tecido urbano de 
inúmeras cidades ao longo do eixo configurado pela BR 101. Alguns 
destes aglomerados urbanos, que até há pouco tempo mantinham certa 
autonomia, configuram hoje áreas urbanas conurbadas interdependentes; 

2. No interior, ocorre a intensificação de dinâmicas de concentração 
demográfica em torno de poucas cidades médias, que historicamente 
ocuparam posição de destaque no desenvolvimento socioeconômico 
catarinense, configurando-se como polos regionais: Joinville, Blumenau, 
Criciúma, Chapecó e Itajaí. Este fenômeno é também orientado pela 
influência das condicionantes impostas pelo relevo e pelas vias de ligação 
regional, sobretudo os eixos das BRs 470 e 282; 

3. Um decréscimo demográfico representativo nas pequenas cidades, mais 
fortemente verificável nos municípios com menos de 5mil habitantes, mas 
também relevante dos municípios com menos de 10 mil habitantes. 

Entre os anos de 1991 e 2010, 51% do crescimento demográfico esteve 
concentrado em apenas 12 municípios. A maior parte destes municípios está 
inserida em quatro aglomerados urbanos: Florianópolis (18,3%), Foz do Rio Itajaí 
(12,6%), Blumenau (8,1%) e Joinville (8,2%). Tais aglomerações estão situadas 
no quadrante leste-norte catarinense, que passa a conformar um eixo 
econômico-urbano articulado, polarizador do estado. 

Essa dinâmica demográfica tem impulsionado o surgimento de 
aglomerados urbanos, elos de interdependência nos fluxos cotidianos de 
pessoas, bens e serviços entre diferentes municípios. Embora Santa Catarina 
não apresente nenhuma aglomeração classificável como metrópole, o trabalho 
de Moura e Kleinke (1999) aponta o surgimento de um número expressivo de 
novas aglomerações urbanas, classificáveis em seis tipos diferentes, conforme 
a Figura 1: pré-metropolitanas (Florianópolis); urbana de maior porte (Joinville e 
Blumenau); urbana de menor porte (Criciúma e Itajaí); ocupação litorânea 
contínua (Penha, Barra Velha); aglomerações descontínuas (Chapecó - Xaxim - 
Xanxerê e Concórdia - Joaçaba - Herval d’Oeste); e eixos articulados (São Bento 
do Sul-Rio Negrinho-Mafra e Caçador-Fraiburgo). 
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Figura 01 – Rede urbana em Santa Catarina 

 
Fonte: Moura; Kleinke (2011), modificado pelos autores (2021). 

 
A velocidade e intensidade da expansão urbana tem ocorrido em espaços 

cada vez mais restritos do território, sobretudo na longa faixa do litoral que se 
estende de Florianópolis à Joinville, conforme a Figura 1.  

Em outras regiões do Estado, no entanto, percebe-se uma dinâmica 
diferente, de declínio econômico e êxodo demográfico, sobretudo no planalto 
serrano e meio oeste catarinense, onde cerca de 30% do total de municípios têm 
perdido população, em números absolutos, e não se observa dinâmicas 
representativas de formação de aglomerados urbanos, conforme já se verificava 
nas décadas anteriores. Segundo o censo do IBGE de 2010, Santa Catarina 
possui 108 municípios (36,6%) com menos de cinco mil moradores, que 
totalizam uma população de cerca de 330 mil habitantes. Deste total, 67 
municípios (62%) perderam população. Situação semelhante é encontrada 
quando expandimos os dados para os municípios com até 10 mil habitantes: do 
total de 172 municípios, 87 (51%) perdeu população entre 2000 e 2010 e o saldo 
demográfico nesse mesmo período é muito baixo, cerca de 17 mil habitantes 
(2,16% em dez anos). 

Percebe-se portanto uma alteração importante na dinâmica demográfica 
no território catarinense. Se inicialmente o relevo acidentado, as bacias 
hidrográficas bem configuradas, o modelo de ocupação fundado em minifúndios 
de produção familiar e a distribuição das atividades econômicas colaboraram 
para o desenvolvimento relativamente equilibrado e autônomo das regiões 
catarinenses, é possível verificar, nos anos mais recentes, um movimento 
associado à evasão demográfica dos municípios com população inferior a 10 mil 
habitantes, localizados sobretudo no oeste do estado e no planalto serrano; e, 
por outro, o crescimento urbano dos centros com população superior a 50 mil 
habitantes, que concentram-se na porção leste do território catarinense. 

Esta mudança nas características demográficas e econômicas do 
território catarinense tem imposto uma série de desafios aos municípios. Para os 
pequenos percebem-se fenômenos como: queda na arrecadação, 
enfraquecimento das estruturas institucionais, esvaziamento dos setores 
técnicos, baixa capacidade de planejamento e gestão dos serviços públicos, 
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ociosidade de equipamentos e infraestruturas urbanas, entre outros. Para esses 
municípios, os consórcios públicos intermunicipais poderiam ser uma forma de 
enfrentamento de parcela dos problemas acima elencados. 

Para os municípios mais populosos, a concentração demográfica dos 
últimos anos fomenta um processo de rápida  expansão dos núcleos urbanos, 
fazendo surgir importantes aglomerações urbanas no território catarinense: as 
dinâmicas de conurbação e metropolização de alguns núcleos evidencia a 
interdependência crescente entre os municípios, marcada nos fluxos cotidianos 
de um espaço urbano compartilhado. Estas dinâmicas, por sua vez, encontram 
um vazio institucional, já que as regiões metropolitanas criadas pelo governo do 
Estado possuem baixíssima repercussão, sem suporte técnico, operacional, 
político e financeiro. Diante do cenário de baixa atuação do governo estadual, 
cabe refletir igualmente até que ponto os consórcios públicos intermunicipais têm 
sido praticados como estratégia das estruturas locais para o enfrentamento 
desta realidade, gradualmente mais complexa, imposta pelo surgimento dos 
aglomerados urbanos e de funções públicas compartilhadas. 

4. OS CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DE SC 

Inicialmente, cabe destacar que a atuação dos consórcios deve-se limitar 
a atividades essenciais à prestação do serviço para o qual foi constituído, 
impedidas atividades legislativas e judiciárias. De acordo com os dados do 
Observatório dos Consórcios consultado em novembro de 2021, em Santa 
Catarina existem 40 consórcios intermunicipais em vigência. As principais 
atividades desempenhadas pelos consórcios, conforme o Gráfico 03, são nas 
áreas de saúde, saneamento, meio ambiente e assistência social, que juntos 
perfazem cerca de 60% do total de consórcios.   

Gráfico 03: Convênios celebrados pelos consórcios de SC com a União 

 
Fonte: Adaptado da Confederação Nacional de Consórcios (CNM), 2016 

Destaca-se portanto que os consórcios intermunicipais catarinenses 
estão concentrados em áreas básicas de baixa complexidade de coordenação, 
corroborando com a dinâmica encontrada em outras unidades da federação, 
conforme destaca Barros (2012), que trata da abrangência dos consórcios a 
partir de uma leitura dos “projetos” que cada iniciativa comporta: 
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A inferência estatística é no sentido de que existe uma tendência 
inequívoca para a formação de consórcios intermunicipais com baixa e 
média complexidade, isto é, consórcios intermunicipais concentrados 
nas faixas de frequência de zero a um e de dois a quatro projetos. É 
pouco relevante a ocorrência de consórcios intermunicipais de grande 
complexidade, isto é, consórcios intermunicipais concentrados nas 
faixas de frequência de seis a sete projetos. (Barros, 1995, p.51) 

É notável também a diferença na abrangência territorial dos consórcios 
intermunicipais, variando de 2 a 286 municípios catarinenses. Os consórcios 
com mais integrantes são o ARIS (Agência Reguladora Intermunicipal de 
Saneamento), com 177 integrantes e o CIGA (Consórcio de Informática na 
Gestão Pública Municipal), com 296 consorciados de diferentes estados do país, 
sendo 286 de Santa Catarina.  

Tabela 01: Número de municípios que compõem os consórcios intermunicipais de SC 

 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados do CNM (2021) 

Além do baixo nível de diversificação e complexidade, os consórcios 
intermunicipais têm como arranjo predominante uma base territorial com raio de 
alcance microrregional, com exceção dos três consórcios territorialmente mais 
abrangentes. A partir dos dados da Tabela 02, é possível acrescentar a análise 
de que os consórcios públicos municipais encontram maior repercussão nos 
pequenos municípios: 

Tabela 02: Número de consórcios intermunicipais celebrados por município em SC 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados de (CNM, 2021) 

Na métrica da tabela anterior, percebe-se que o grupo de municípios com 
maior quantidade de consórcios (4, 5, 6 e 7) é composto, basicamente, por 
pequenos municípios (com média de população em torno de 10 mil habitantes). 
Já o grupo com menor número de consórcios (0 ou 1), a média de população é 
de cerca de 43 mil habitantes. Essa análise é corroborada pela Tabela 03, que 
evidencia que quanto maior o município, menor a quantidade de consórcios 
intermunicipais dos quais faz parte: 
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Tabela 03: Média de consórcios celebrados por município de acordo com a população em SC 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados de (CNM, 2021) 

Desta forma, embora os consórcios intermunicipais tenham maior 
repercussão nos municípios menos populosos, o fato de serem compostos por 
um número representativo de municípios faz com que o peso demográfico 
dessas instâncias seja considerável, destacando-se consórcios que atendem 
populações de centenas de milhares de habitantes: 

Tabela 04: População total atendida por consórcio intermunicipal de SC 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados do CNM (2021) 

Se tomarmos como ponto de análise a incidência dos consórcios 
intermunicipais nos principais aglomerados urbanos de Santa Catarina, 
principalmente a partir da participação dos municípios núcleos destas áreas, é 
possível perceber que, em grande medida, os consórcios não possuem ampla 
incidência nos municípios mais populosos de Santa Catarina. Florianópolis, 
Joinville, Blumenau, São José, Itajaí, Palhoça, Tubarão e Balneário Camboriú, 
participam de uma ou nenhuma iniciava; Criciúma e Jaraguá do Sul de duas 
iniciativas; e apenas em Chapecó e Lages que a participação é mais robusta, 
com três iniciativas. A média de participação em consórcios entre os 13 mais 
populosos municípios de Santa Catarina é de apenas 1,3. A Figura 02 apresenta 
a distribuição territorial dos consórcios intermunicipais em Santa Catarina: 
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Figura 02: Distribuição territorial dos consórcios intermunicipais em SC, pelo número de 
consórcios celebrados por município 

 
Fonte: Confederação Nacional de Municípios (2021) 

Da figura anterior depreende-se a existência de uma clara diferenciação 
territorial, onde os municípios mais próximos do litoral - onde concentram-se as 
cidades mais populosas, os aglomerados urbanos mais importantes e cerca de 
80% do crescimento demográfico dos últimos 20 anos - estabeleceram um 
número representativamente menor de consórcios públicos intermunicipais em 
comparação com o planalto catarinense (área central do território estadual) e, 
principalmente, se comparado com o meio-oeste e oeste catarinense. Cabe 
destacar que apenas 15% dos municípios participam de 4 ou mais consórcios; 
62% participam de 2 ou 3 consórcios e 25% participam de apenas 1 ou nenhum 
consórcio intermunicipal. O mapa destaca, portanto, que a dinâmica territorial de 
criação de consórcios intermunicipais é diametralmente oposta à dinâmica 
demográfica explicitada no tópico anterior. 

Em relação a data de criação, percebe-se que a intensidade do 
surgimento de novos consórcios é flutuante no tempo. Os consórcios com maior 
tempo de existência datam de 1996, e até o ano de 2015 a criação de novos 
consórcios foi constante, mas não linear. É possível verificar períodos de baixa 
intensidade (entre 2002 e 2006 e entre 2016 e 2020), quando apenas 03 
consórcios foram criados em dez anos; e períodos de forte expansão, como por 
exemplo entre os anos de 2007 e 2015, quando 26 novos consórcios foram 
criados. Isto significa que 65% dos consórcios existentes em Santa Catarina 
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foram criados em um período de apenas 9 anos. Percebe-se que, em grande 
medida, o surgimento de novos consórcios guarda relação com os ciclos políticos 
nacionais, que marcam igualmente iniciativas de expansão ou retração de 
políticas públicas nos diversos campos de atuação do estado brasileiro.  

Gráfico 04: Evolução do número de consórcios intermunicipais de SC (1996-2020) 

 
Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados do CNM (2021) 

Cerca de 75% dos municípios catarinenses têm seu orçamento municipal 
dependente em mais de 75% de receitas oriundas de fontes externas, sobretudo 
de repasses federais e estaduais. A expansão de financiamento federal e 
ampliação dos programas sociais encontraram estruturas locais fragilizadas, 
com baixa capacidade de atuação. Neste cenário as associações de municípios 
e os consórcios públicos intermunicipais tornaram-se estratégia para a 
implementação de ações em diferentes áreas, como saúde, saneamento, meio-
ambiente e assistência social, ocorridas sobretudo entre os anos de 2004 e 2014. 

Cabe, portanto, destacar a importância das Associações de Município na 
dinâmica de criação dos Consórcios Públicos Intermunicipais de Santa Catarina: 
18 (45%) do total de iniciativas implantadas no estado tem como origem as 
associações de Município. Dos nove últimos consórcios instituídos entre 2013 e 
2015, 6 têm como origem iniciativas das Associações de Municípios. 

As associações de município em Santa Catarina possuem uma longa 
trajetória, anterior ainda à Constituição de 1988, e segundo Butzke (2007) 
surgiram enquanto forma de “aumentar o poder reivindicatório dos municípios 
junto aos órgãos governamentais, tendo em vista a resolução de problemas 
conjunturais compartilhados - abastecimento de água, poluição atmosférica, 
transporte, pobreza e êxodo rural, captação de investimentos e gestão de 
recursos naturais, entre outros” (BUTZKE, 2007). Marques (2003), no entanto, 
adiciona novas camadas à motivação para a existência e perenidade das 
Associações de Município Catarinenses. Para ela, o subjetivismo antecede 
qualquer aspecto, sendo que o ‘sentimento de pertença’ e o ‘reconhecimento’ 
das identidades regionais se colocam como importantes delineadores do 
processo de divisão regional, à medida em que o envolvimento de diversos 
atores no processo de construção das associações pioneiras - dentre os quais 
destacam-se os prefeitos municipais, algumas lideranças políticas e 
empresariais e algumas associações de outro caráter -  contribui para a 
realidade, e portanto, legitimidade, dessa divisão territorial (p. 126).  
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A base territorial das Associações de Município se configura, portanto, 
como um dos fatores que tem assegurado a essa regionalização seu caráter 
longevo, sobretudo quando comparadas às demais que incidem ou já incidiram 
sobre o território catarinense. A escala ajustada à realidade local torna os 
agentes sociais das associações importante elemento no que diz respeito à 
manutenção de sua longevidade e de sua legitimidade no âmbito do 
planejamento.  

Ambas as institucionalidades (Associações de Municípios e Consórcios 
Intermunicipais) parecem comungar de uma mesma lógica, apresentando-se 
como iniciativas que procuram, a partir dos poderes locais, fazer frente às 
limitações que o arranjo federativo impõe. Do ponto de vista normativo, no 
entanto, não podem ser confundidas, já que as Associações de Municípios são 
entidades com personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de 
natureza civil e duração indeterminada, gozando de autonomia política e 
administrativa perante os níveis de governo nacional e estadual, sendo 
constituídas de forma livre e autônoma, bastando tão-somente prestar contas de 
seus atos aos municípios consorciados” (SIEBERT, DATA apud DAMO; LOCH, 
2006). 

Cada associação tem, portanto, autonomia para desenvolver ações, 
instrumentos, políticas em diferentes frentes: assistência social, saúde, 
educação, planejamento urbano, entre outros. A amplitude e perenidade destas 
ações dependerá do arranjo político entre as municipalidades consorciadas. 
Algumas associações configuraram-se historicamente como instâncias 
representativas de suporte técnico e operacional aos municípios, sobretudo para 
os de pequeno porte, cuja institucionalidade, capacidade de financiamento e 
disponibilidade de quadros técnicos é restrita. Dos 18 consórcios suportados 
pelas Associações de Municípios, 9 (50%) têm como objetivo desenvolver ações 
conjuntas para a saúde pública; os demais consórcios têm objetivos pulverizados 
em temas como resíduos sólidos (2); meio ambiente (2), turismo, sanidade 
agropecuária, desenvolvimento regional, etc. O fato de cada Associação de 
Município ter dinâmica própria, com diferentes níveis de institucionalidade, 
autonomia financeira, capacidade técnica e repercussão política, faz com que 
exista igualmente um desequilíbrio na repercussão dos consórcios 
intermunicipais nas diferentes regionalizações, melhor explicitada pela tabela 
abaixo: 
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Tabela 05: Os consórcios intermunicipais e as associações de municípios 

Fonte: Elaborado pelos autores 

Da tabela 05, cabe destacar algumas inferências importantes: os setores 
com maior população e crescimento demográfico são aqueles onde a média de 
consórcios por município é menor, assim como a atuação das associações em 
relação aos consórcios é menos representativa. Por outro lado, nos setores com 
menor peso demográfico ocorre uma dinâmica mais intensa de mobilização dos 
municípios ao redor dos consórcios públicos mesmo que não sejam sustentadas 
pela atuação mais ativa das associações municipais. O fato de existirem muitos 
consórcios públicos estruturados a partir das associações de município não 
significa, portanto, que todas as associações são atuantes da mesma forma ou 
com a mesma intensidade. Nem toda a dinâmica associativa em consórcios 
públicos pode ser explicada a partir das associações de município, abrindo 
espaço para a atuação mais autônoma das autoridades locais, principalmente 
nos municípios de menor porte. 

 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A ocupação do território catarinense passa por transformações 
importantes, impulsionadas por mudanças na estrutura econômica, nos modos 
de produção e consumo, nos padrões de distribuição demográfica, de 
deslocamento, nas estruturas administrativas, institucionais e nas instâncias 
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políticas. Se por um lado estas dinâmicas de urbanização tornam-se 
territorialmente mais abrangentes e complexas, suplantando de modo recorrente 
o âmbito municipal a partir da conformação de aglomerados urbanos situados 
em porções cada vez mais restritas do território, por outro percebe-se o impacto 
marcante do decréscimo demográfico e declínio econômico de uma proporção 
importante de municípios catarinenses. Estas dinâmicas vêm acompanhadas, no 
entanto, de uma baixa aderência às instâncias políticos-institucionais, uma 
fragilização das raras estruturas técnicas de planejamento e coordenação 
existentes, o enfraquecimento do debate sobre a gestão e planejamento de 
aglomerados urbanos e outras instâncias de solidariedade territorial, com a 
substituição gradual do temário abrangente do planejamento por perspectivas 
setoriais fragmentadas, seguida da consequente desresponsabilização do 
Estado frente às questões urbanas e regionais. A emergência dos consórcios 
intermunicipais estão, portanto, mergulhadas neste contexto. 

O argumento principal da rápida profusão de consórcios públicos no Brasil 
é sobretudo a ideia de “juntar” forças para a realização de objetivos que cada 
ente pertencente ao consórcio isoladamente não teria condições de sanar. Neste 
sentido os consórcios apresentam-se como forma de flexibilização de gestão e 
da possibilidade de maior diálogo entre os municípios que se associam para o 
enfrentamento de temas compartilhados, apresentando-se para muitos atores 
sociais como uma alternativa para resolver as adversidades regionais, como 
também as fragilidades do pacto federativo brasileiro instituído pela Constituição 
Federal de 1988.  

Esta possibilidade de compartilhamento de funções e responsabilidade 
pode ocorrer em qualquer escala, desde que surgidas de iniciativas locais que 
se colocam na condição de identificar interesses e problemas comuns. Parece, 
no entanto, ser efetivamente necessária tanto aos pequenos municípios, que 
dada a fragilidade financeira, institucional, técnica ou política, poderiam 
encontrar no compartilhamento das responsabilidades e recursos o aumento da 
capacidade de realização; como também para os aglomerados urbanos maiores, 
onde a dinâmica urbana estabelece forte vínculo de interdependência entre 
setores urbanos situados em unidades administrativas - municípios - diferentes. 

Quando analisamos a trajetória dos consórcios públicos intermunicipais 
em Santa Catarina, evidenciam-se disparidades, que  ficam mais claras quando 
procuramos analisar a suas lógicas de implementação vis-a-vis as dinâmicas 
territoriais que o território catarinense tem enfrentado nas últimas décadas. Há 
uma clara desigualdade na distribuição espacial das iniciativas, que ganharam 
maior repercussão junto aos pequenos municípios, mas não de forma 
abrangente, tendo as Associações de Município - instância de longa e forte 
atuação no Estado - o papel central de mobilizar atores locais, elaborar estudos 
de viabilidade técnica e formalizar a implementação.  

Por outro lado, nos municípios mais populosos, sobretudo aqueles que se 
configuraram como pólos regionais e/ou centro de aglomerados urbanos, os 
consórcios intermunicipais possuem pouca repercussão, assim como as próprias 
associações de municípios apresentam uma atuação mais tímida. Uma questão 
a avaliar - uma potencial hipótese explicativa a ser validada - seja o fato da 
dificuldade dos consórcio se estabelecerem em contexto onde há uma clara e 
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intensa assimetria entre os municípios, tanto no que tange a capacidade 
financeira, técnica e operacional, como também nas próprias dinâmicas 
socioespaciais estabelecidas a partir de um espaço urbano compartilhado, que 
pode ser bem exemplificado pela clássica lógica centro-periferia. Até que ponto 
é de interesse dos municípios polos estabelecer consórcios intermunicipais se 
ele geralmente assume o papel de lócus privilegiado de investimentos e 
estruturas? Até que ponto os municípios de menor porte, que muitas vezes 
absorvem os impactos negativos da expansão urbana, têm forças para se 
contrapor a esta lógica e viabilizar a criação de instâncias de solidariedade e 
compartilhamento de responsabilidades quando não há interesse dos municípios 
pólos? 

As análises permitiram ainda identificar outras características dos 
consórcios intermunicipais catarinenses: o fato de estarem concentrados em 
áreas básicas de baixa complexidade de coordenação; de terem baixo e médio 
grau de diversificação de finalidades; de terem inserção a partir de uma base 
territorial com raio de alcance predominantemente microrregional; e de terem 
uma dinâmica de criação não-linear, cuja lógica de surgimento parece guardar 
forte relação com os ciclos políticos nacionais, principalmente quando estes 
significam a expansão ou retração de políticas públicas sociais do estado 
brasileiro.   

Resta igualmente evidente que os parâmetros para a colaboração entre 
os entes interessados está mais ligado a questões políticas do que a dados ou 
demandas territoriais. Por implicar em transferência voluntária de recursos, sua 
criação e perenidade depende fundamentalmente de uma negociação política 
entre estes possíveis arranjos e as esferas do governo central. Neste cenário, 
elementos como pressão política e capacidade de barganha apresentam-se 
como aspectos centrais para a obtenção de recursos voluntários da União e, por 
consequência, elementos fundamentais na compreensão das dinâmicas de 
surgimento e amplificação dos consórcios intermunicipais de Santa Catarina. 
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