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Consórcios Intermunicipais III: Gestão e
Resultados
O principal agente de gestão dos consórcios é um Conselho de
Administração, composto pelos prefeitos dos municípios integrantes. É interessante, também, incorporar representantes dos
legislativos municipais e entidades da sociedade civil.
Dependendo dos estatutos do conselho, as decisões podem ser
tomadas por maioria simples, maioria absoluta, maioria qualificada ou unanimidade. Em algumas situações, um dos municípios
pode ter poder de veto sobre as decisões, especialmente quando
houver um município de porte muito maior que os demais (o
centro de uma região metropolitana, por exemplo), ou, por algum
motivo, ocupar um papel central nas atividades realizadas pelo
consórcio (é o caso dos municípios que cedem áreas para a disposição final de resíduos sólidos de outros municípios).
Os consórcios, em geral, são presididos por um dos prefeitos dos
municípios que dele fazem parte, adotando-se um sistema de
rodízio, mudando a cada um ou dois anos.
A gestão operacional do consórcio, em grande parte dos casos,
exige uma estrutura própria. Há duas formas de supri-la: criando
um quadro de pessoal próprio ou utilizando servidores cedidos
pelas prefeituras integrantes, atuando à disposição do consórcio
em tempo integral ou parcial. Na medida do possível, é conveniente dispor de uma equipe técnica própria e de caráter permanente, permitindo que se forme uma "inteligência" do consórcio,
com conhecimento aprofundado da problemática regional.
Do ponto de vista da ação dos governos municipais envolvidos, a
criação de consórcios intermunicipais pode produzir resultados
positivos de cinco tipos:
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a) Aumento da capacidade de realização: os governos municipais
podem ampliar o atendimento aos cidadãos e o alcance das
políticas públicas por conta da disponibilidade maior de recursos
e do apoio dos demais municípios.
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b) Maior eficiência do uso dos recursos públicos: é o caso dos
consórcios cuja função central é o compartilhamento de recursos
escassos, de máquinas de terraplanagem a unidades de saúde ou
unidades de disposição final de resíduos sólidos. O volume de
recursos aplicados como investimento no consórcio e o custeio
de sua utilização são menores do que a soma dos recursos que
seriam necessários a cada um dos municípios para produzir os
mesmos resultados.
c) Realização de ações inacessíveis a uma única prefeitura: a articulação de esforços em um consórcio intermunicipal pode criar
condições para que seja possível atingir resultados que não seriam possíveis a nenhuma prefeitura isoladamente, ou mesmo à
soma dos esforços individuais de cada uma delas. É o caso da
aquisição de equipamentos de alto custo, o desenho de políticas
públicas de âmbito regional (como no caso das políticas de
desenvolvimento econômico local).
d) Aumento do poder de diálogo, pressão e negociação dos
municípios: a articulação de um consórcio intermunicipal pode
criar melhores condições de negociação dos municípios junto aos
governos estadual e federal, ou junto a entidades da sociedade,
empresas ou agências estatais. Com isso, vê-se fortalecida a
autonomia municipal.
e) Aumento da transparência das decisões públicas: como as
decisões tomadas pelos consórcios são de âmbito regional e
envolvem vários atores, naturalmente elas se tornam mais
visíveis, pois exigem um processo de discussão mais aprofundado em cada município e em termos regionais. Com isso, abre-se
espaço para uma maior fiscalização da sociedade sobre a ação
dos governos.
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