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OS CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO NORTE DE MINAS 
NO ENFRENTAMENTO DOS DESAFIOS DA GESTÃO MUNICIPAL
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RESUMO

O presente artigo apresenta os Consórcios Públicos Intermunicipais do Norte de Minas preocupando-se 
em compreender como esses consórcios funcionam em suas estratégias de enfrentamento dos desafios 
da gestão municipal, sobretudo dos pequenos municípios norte-mineiros, os quais apresentam baixa 
arrecadação, tendo como receita majoritária os repasses do Fundo de Participação dos Municípios 
(FPM). Somente com tais receitas os gestores municipais não têm conseguido ofertar os serviços públicos 
essenciais, como saúde e saneamento básico. Exigindo assim, novas estratégias de atuação,como a união 
dos municípios, através dos Consórcios. Para atingir o que se propõe, estabelecemos uma metodologia 
de trabalho em que foram definidas cinco etapas: revisão teórica; entrevistas com os dirigentes dos 
consórcios;obtenção, tratamento e processamento dos dados em laboratório para geração de tabelas; e 
análise final das informações geradas. A elaboração de um banco de dados e as informações oriundas 
deste revelou que os Consórcios, quando bem orientados, representam um caminho para a superação das 
dificuldades de gestão municipal.
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INTRODUÇÃO

Em uma sociedade como a brasileira em que constantes demandas são levantadas na saúde, 
educação, transporte, lazer, entre outras áreas, a população cada vez mais tem se conscientizado e cobrado 
do poder público a mitigação de suas necessidades. O gestor público, de modo especial o da esfera 
municipal de governo, se vê diante de problemáticas que nem sempre encontram soluções exequíveis.

A Legislação, a partir do ensejo de cumprir objetivos presentes na Constituição Federal brasileira, 
impõe aos administradores públicos condições e regras a serem seguidas frente à prestação dos serviços 
públicos que ainda se traduzem como complicadores no ato de gestar as chamadas políticas públicas. 
E, em se tratando dos gestores municipais, a condução da máquina pública em direção à concretização 
das várias políticas públicas, nos mais variados setores, ainda encontra dificuldades, seja porque há 
entraves gerados pela própria legislação,que, muitas vezes, se mostra confusa, ou pela impossibilidade 
do cumprimento de objetivos impostos aos gestores municipais que possuem em seus municípios grandes 
demandas, porém recursos insuficientes, (VARGAS, 2012).

Analisar o papel dos consórcios intermunicipais na gestão pública dos municípios do Norte de 
Minas Gerais é uma ação importante visto ser essa região um “painel” que ilustra dificuldades e alguns 
nichos de riqueza. Para tanto, foi imprescindível identificar os consórcios existentes e os municípios 
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associados. Bem como o contexto socioeconômico da maior parte dos municípios norte-mineiros 
é de baixo dinamismo econômico e de dependência de recursos de esferas estadual e federal. Nesse 
contexto, faz se importante o instrumento de união de projetos comuns através do consorciamento dos 
municípios. 

Escolhemos para análise e estudo a política pública dos Consórcios Públicos Intermunicipais 
(CPI) na mesorregião do Norte de Minas. O presente artigo propõe então, um levantamento destes 
consórcios, procurando compreender as suas estratégias de atuação frente aos desafios das prefeituras 
do Norte de Minas. 

Assim, realizamos uma pesquisa bibliográfica, identificando autores que apresentam questões 
acerca dos conceitos de políticas públicas, governança e consórcios,como, Celso Furtado, Marcelo Lopes 
de Souza, Josep Pascual, Maria Sylvia Zanella e Rosani Evangelista.

No primeiro tópico trabalhamos o conceito de políticas públicas e de governança procurando 
compreender como os CPI se enquadram nesse modelo, destacando sua história e experiência 
internacional. 

No segundo momento, traçamos os fundamentos do Estado brasileiro baseados na constituição 
de 1988, bem como esta política vem sendo adotada no Brasil através da Lei dos Consórcios, a 
Lei11.107/05 (BRASIL, 2005). 

Na terceira parte, destacamos esses consórcios dentro da realidade específica do Norte de Minas, 
fazendo um levantamento dos CPI constituídos na mesorregião, bem como suas finalidades e municípios 
integrantes. 

Para tal, realizamos entrevistas com os presidentes dosconsórcios descritos na Tabela 1 (Página 
4). Na tabela relacionamos os consórcios e os municípios pertencentes e, também, confeccionamos 
mapas representativos dos consórcios da mesorregiãonorte-mineira.

Por fim, elaboramos um banco de dados e as informações oriundas deste que revelaram que 
os Consórcios, quando bem orientados, representam um caminho para a superação das dificuldades de 
gestão municipal dos municípios do Norte de Minas.

Políticas Públicas, Governança e os Consórcios Públicos Intermunicipais

Souza (2006) entende o conceito de políticas públicas como um conjunto de decisões, planos, 
metas e ações governamentais, voltados para a solução de problemas de interesse público. Como um 
campo de conhecimento que busca, ao mesmo tempo, “colocar o governo em ação”, analisar essa ação 
e, quando necessário, propor mudanças no rumo ou curso dessas ações

Para Souza (2004) o planejamento das políticas públicas deve considerar o princípio da 
eficiência, solicitando do gestor o máximo de proveito dos recursos empregados para a consecução de 
qualquer fim. A atividade pública deve ser prestada atendendo aos interesses da coletividade. 

Furtado (1981, p. 15)aponta que as políticas públicas devem promover odesenvolvimento. 
Sendo que, este desenvolvimento, deve ser compreendido sob dois prismas. Para ele “o primeiro diz 
respeito à evolução de um sistema social de produção na medida em que este, mediante a acumulação e 
progresso das técnicas, torna-se mais eficaz” Acompanhando o autor podemos entender o conceito como 
sendo um conjunto de relações de produção centradas no crescimento econômico. O que assinala para a 
relação ou a associação feita entre desenvolvimento e crescimento econômico. 

Mas, como dito inicialmente, o autor menciona dois sentidos. O segundo sentido, faz 
referência ao conceito de desenvolvimento relacionando-o com o grau de satisfação das necessidades 
humanas”(FURTADO, 1981, p. 16).

O debate sobre os sentidos assumidos pelo desenvolvimento somente assinala a complexidade 
que envolve o tema.Compreendendo desenvolvimento como sendo um termo que envolve questões 
ligadas ao crescimento econômico, mas que também apresenta temas fortemente ligados aos mecanismos 
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pelos quais se atende às necessidades humanas. 
Esteve (2009) afirma que satisfazer as necessidades humanas promovendo sociedades mais 

justas e menos desiguais é o objeto das políticas públicas e dos governos. Para tanto, os modos de 
governos democráticos vem passando por mudanças profundas do clássico modelo burocrático, baseado 
na racionalidade da lei, posteriormente nos anos 1980 e 1990, o modelo gerencial, baseado na proteção 
e gestão social, também chamado de protetor. O modelo gerencial ainda predominante em várias 
sociedades. E a governança que segundo o autor é o modo de governar as cidades, mais adequado, nas 
sociedades democráticas.

A governança democrática é o modelo que melhor responde à complexidade das sociedades 
pós-modernas que se enquadram na sociedade do conhecimento ou de redes, através da gestão das 
interdependências.A governança tem por objetivo alcançar o desenvolvimento econômico, social e 
institucional de forma sustentável. Promovendo uma equidade entre: estado, sociedade e a economia 
de mercado. Baseados nos princípios: de cidadania, participação, respeito, tolerância, racionalidade, 
confiança, compromisso e colaboração(ESTEVE, 2009).

O termo governança é comumente utilizado como sendo sinônimo de governabilidade ou bom 
governo. No entanto, a governança, não se restringe ao bom governo. A governança gera as relações entre 
os atores para tomar decisões sobre a cidade e desenvolver projetos complexos com a colaboração da 
sociedade e das empresas privadas. A dimensão relacional incluias atividades relacionadas à participação 
cidadã, sendoa base das ações governamentais. Tais ações sempre são mitigadas e geram a insatisfação 
de um ou de outro. Mas, o mais importante na governança é o atendimento das demandas de um maior 
número cidadãos, respeitando os preceitos ambientais e constitucionais. (ESTEVE, 2009).

 Apesar dos diferentes significados do conceito de governança está ocorrendo na Europa, um 
amplo acordo, para considerar agovernança como um novo modo e mais adequado modo de governar 
as cidades. O que vem se constatando é que a eficácia dos governos democráticos está cada vez mais 
baseado na qualidade da interação entre os atores sociais, bem como uma interação das relações entre os 
diferentes níveis de governo, ou seja, baseados nos princípios da governança (PRATES, 2001). 

Os fluxos de informações, mercadorias, serviços pessoas se concretizam nos territórios dos 
municípios. A economia e a sociedade globais se assentam no sistema de cidades (VARGAS, 2012). 

Dessa maneira Esteve (2009) afirma que os governos locais são os protagonistas na era da 
governança e a prefeitura atua como organizadora das demandas coletivas. Tais demandas, ou seja, 
políticas públicas, não são passíveis de serem atendidas somente pela prefeitura, emergindo assim, a 
necessidade da atuação dos diversos atores da cidadania, sendo a governança a construção coletiva 
do desenvolvimento humano em um território. Ressaltamos que este modelo está alinhado à política 
pública dos consórcios, por se tratar da construção e gestão de redes para o desenvolvimento humano e 
social de um território. 

Os Consórcios Públicos do Norte de Minas

Amesorregião do Norte de Minas é uma das dozemesorregiõesdeMinas Gerais. Sendocomposta 
por 89municípios, agrupados em setemicrorregiões: Bocaiúva, Grão Mogol, Janaúba, Janúaria, Montes 
Claros, Pirapora e Salinas.Essa mesorregião abrange uma área de 127.816,15 Km², onde vivem 1.581.544 
habitantes, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística(IBGE, 2010).

Como região de interligação Sudeste e o Nordeste, o Norte de Minas Gerais possui características 
das duas importantes regiões do país. Quer seja pelo dinamismo de alguns setores, que buscam se alinhar 
às características dos grandes centros do país. E por outro lado, quer seja pelas dificuldades sociais e 
características climáticas com predominância do semiárido. 

A taxa de analfabetismo da região ainda é grande, especialmente se comparada à região 
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metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). Enquanto a RMBH apresentou a menor taxa de analfabetismo, 
de 4,4%, o Norte de Minas apresenta se, ainda, com uma taxa de 11,7%, como informa o levantamento 
feito pela Fundação João Pinheiro Pesquisa por Amostra de Domicílios de Minas Gerais (PAD-MG), 
edição 2013 (Fundação João Pinheiro, 2016). 

Além dessa problemática no setor educacional, a região tem 19 de seus municípios combaixo 
IDH, de acordo com Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (2016), ea grande maioria 66 
municípios IDH médio e apenas4 municípios que apresentam IDH alto como podemos observar na 
Tabela 1(Página 4) que apresenta dados do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM)dos 
Municípios do Norte de Minas.

Tabela 1 –IDHM  dos Municípios do Norte de Minas

Municípios Classes IDHM Municípios Classes IDHM
Montes Claros Alto 0,770 Rio Pardo de Minas Médio 0,624

Pirapora Alto 0,731 Campo Azul Médio 0,621
Bocaiúva Alto 0,700 Catuti Médio 0,621
Janaúba Alto 0,696 Cônego Marinho Médio 0,621

Glaucilândia Médio 0,679 Urucuia Médio 0,619
Salinas Médio 0,679 Mamonas Médio 0,618

Guaraciama Médio 0,677 Matias Cardoso Médio 0,616
Claro dos Poções Médio 0,670 Novorizonte Médio 0,616

Taiobeiras Médio 0,670 Santa Fé de Minas Médio 0,615
Juramento Médio 0,669 São João do Paraíso Médio 0,615

Várzea da Palma Médio 0,666 Ibiaí Médio 0,614
Mirabela Médio 0,665 Luislândia Médio 0,614

Mato Verde Médio 0,662 Patis Médio 0,614

Monte Azul Médio 0,659
Pedras de Maria da 

Cruz Médio 0,614
Januária Médio 0,658 Montalvânia Médio 0,613

Brasília de Minas Médio 0,656 Indaiabira Médio 0,610
Engenheiro Navarro Médio 0,655 Ubaí Médio 0,609

Francisco Sá Médio 0,654 Divisa Alegre Médio 0,608
Porteirinha Médio 0,651 Japonvar Médio 0,608
Gameleiras Médio 0,650 Ponto Chique Médio 0,606

Lontra Médio 0,646 Berizal Médio 0,604
Jequitaí Médio 0,643 Grão Mogol Médio 0,604

Coração de Jesus Médio 0,642 Botumirim Médio 0,602
Manga Médio 0,642 Águas Vermelhas Médio 0,601

Itacarambi Médio 0,641 Padre Carvalho Médio 0,599
Nova Porteirinha Médio 0,641 Pintópolis Baixo 0,594

São Romão Médio 0,640 Varzelândia Baixo 0,594
Capitão Enéas Médio 0,639 Miravânia Baixo 0,593

Jaíba Médio 0,638 Juvenília Baixo 0,592
São Francisco Médio 0,638 Ibiracatu Baixo 0,591

Chapada Gaúcha Médio 0,635 Pai Pedro Baixo 0,590
Lagoa dos Patos Médio 0,634 Montezuma Baixo 0,587

São João da Lagoa Médio 0,634 Curral de Dentro Baixo 0,585
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Vargem Grande do Rio 
Pardo Médio 0,634 Verdelândia Baixo 0,584

Serranópolis de Minas Médio 0,633 Cristália Baixo 0,583
Riachinho Médio 0,632 Rubelita Baixo 0,582

Lassance Médio 0,629
Santa Cruz de 

Salinas Baixo 0,577

Itacambira Médio 0,628
Santo Antônio do 

Retiro Baixo 0,570
Espinosa Médio 0,627 São João da Ponte Baixo 0,569

Riacho dos Machados Médio 0,627 Josenópolis Baixo 0,564
Olhos-d’Água Médio 0,626 Ninheira Baixo 0,556

Francisco Dumont Médio 0,625 Fruta de Leite Baixo 0,544
São João do Pacuí Médio 0,625 Bonito de Minas Baixo 0,537

Buritizeiro Médio 0,624
São João das 

Missões Baixo 0,529
Icaraí de Minas Médio 0,624    

Fonte: PNUD, 2010.

Os municípios da mesorregião do Norte de Minas Gerais têm utilizado a estratégia do CPI como 
alternativa para superar os problemas financeiros e administrativos. As prefeituras do Norte de Minas, 
em sua maioria, contam com receita majoritária proveniente dos repasses do Fundo de Participação dos 
Municípios (FPM), (AMAMS, 2012).

Essa, muitas vezes, é insuficiente para atender, pelo menos, os serviços públicos básicos. Esse é 
o discurso dos próprios dirigentes verificados em entrevista realizada com os presidentes dos consórcios 
pesquisados e agrupados na tabela 1. Todos os municípios da região participam de pelo menos uma 
modalidade de consórcio. Como descrito na Tabela 1, há várias modalidades de consórcios, como de 
saúde, de iluminação pública, de resíduos sólidos e de desenvolvimento ambiental e recursos hídricos. 
Todos com o objetivo de auxiliar os municípios a cumprirem seu papel de protagonista na oferta de 
serviços públicos.

A prefeita do município de Claro dos Poções (mandato 2009-2016) e presidente do Consórcio 
Intermunicipal de Saúde do Alto Verde Grande, que atua na área da saúde, considera o consórcio uma 
alternativa para a gestão da média e alta complexidade, especialmente em municípios pequenos que não 
possuem a infraestrutura adequada para tais procedimentos.

Os Consórcios Intermunicipais de Saúde (CIS) são concebidos como uma iniciativa que 
aperfeiçoa e racionaliza o uso de recursos públicos, os (CIS), por exemplo, estimulam e apoiam municípios 
circunvizinhos a se associarem para gerir e para prover serviços de saúde à população. 

Com quase 17 anos de implantação, os CIS do estado de Minas Gerais se consolidaram como 
importante instrumento doSistema Único de Saúde (SUS) e apoio gerencial do governo estadual na 
operacionalização das redes de atenção e na oferta de serviços de saúde. Os CIS variam em tamanho, 
nível de gestão, cultura, perfil epidemiológico e condições assistenciais. Os consórcios podem variar de 
4 a 35 municípios, e apresentarem extensão territorial entre 1.000 e 20.000Km2. Em todo o estado de 
Minas Gerais, há 77 Consórcios Intermunicipais de Saúde (CIS),(COSECS-MG, 2015).

No Norte de Minas, são 10 CIS, inclusive o de Urgência e Emergência – Consórcio Intermunicipal 
de Saúde da Rede de Urgência do Norte de Minas (CISRUN) – que administra o SAMU Macro Norte 
(COSECS/MG, 2015). Ainda sobre os CIS:

Com relação aos CIS a ideia central é otimizar a qualidade do serviço e dos recursos. Por 
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exemplo, não se faz necessário que todos os municípios tenham um aparelho de ultra som ou 
um mamógrafo que, além do alto custo, demandam profissionais especializados, muitas vezes 
escassos, já que mais de 80% das cidades tem menos de 20 mil habitantes. Consórcio é um ganho 
de escala. Há consórcios no Estado com todos os equipamentos de saúde que se pode precisar 
e isso só foi possível graças a este método. O que os municípios precisam ter implantado e que 
funcione bem é um bom serviço de atenção primária e de logística para transporte dos pacientes 
(DUARTE, 2015).

Através de pesquisa de campo, os consórcios da mesorregião do Norte de Minas podem ser 
visualizados na Tabela 2 (Página 6). Foram catalogados 16 consórcios de municípios em variadas 
modalidades da política pública. Tais consórcios variam tanto na promoção dos serviços, quanto no nível 
organizacional. Destacamos com maior nível de organização humana e orçamentário os consórcios na 
área da saúde, e mesmo no contexto da saúde, o de urgência e emergência é o que possui maior aporte de 
recursos. Os demais CIS, são variados e em sua maioria multifinalitários, que atuam de forma variada, 
de acordo com a demanda e vocação dos municípios consorciados. 
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Tabela 2 – Consórcios da mesorregião do Norte de Minas (Continua)
Consórcio Municípios Finalidade Data de criação

Consórcio de Desenvolvimento 
Ambiental Sustentável do Norte de 
Minas (CODANORTE).

Bocaiúva, Botumirim, Buritizeiro, Campo Azul
Capitão Enéas, Claro dos Poções, Coração de Jesus, 
Cristália,Engenheiro Navarro, Francisco Dumont, 
Francisco Sá, Glaucilândia,Grão Mogol, Guaraciama, 
Ibiaí, Ibiracatu, Itacambira, Japonvar, Jequitaí,Josenópolis, 
Juramento, Lagoa dos Patos, Lontra, Mirabela,Montes 
Claros, Olhos D’Água,Padre Carvalho, Patis, 
Pirapora,Ponto Chique, São João da Lagoa, São João da 
Ponte, São João do Pacuí, Várzea da Palma eVarzelândia.

Criado inicialmente 
para gerir os 
resíduos sólidos 
do Norte de Minas 
conforme área 
demarcada pela 
Secretaria de Estado 
de Política Urbana 
(SEDRU).

Setembro de 2013.

Consórcio de Desenvolvimento 
Socioeconômico da Microrregião 
do Alto-Médio São Francisco 
(CIAMESF).

Bonito de Minas, Brasília de Minas, Cônego Marinho, 
Icaraí de Minas, Itacarambi, Januária, Juvenília, Luislândia, 
Manga, Miravânia, Montalvânia, Pedras de Maria da Cruz, 
São Francisco, São João das Missões e Ubaí.

Reativado para 
gerir os resíduos 
sólidos do Norte 
de Minas conforme 
área demarcada pela 
Secretaria de Estado 
de Política Urbana 
(SEDRU).

Criado em julho 
de 2008, até 
dezembro de 2010. 
Reativado em 
outubro de 2013, 
na condição de 
multifinalitário.

Consórcio Intermunicipal Norte-
mineiro de Desenvolvimento 
Regional dos Vales do Carinhanha, 
Cochá, Peruaçu, Japoré e São 
Francisco (CIMVALES).

Bonito de Minas, Chapada Gaúcha, Cônego Marinho, 
Januária, Juvenília, Miravânia, Montalvânia.

Auxiliar na 
promoção do 
desenvolvimento 
sustentável, 
commecanismo 
de acesso à água, 
especialmentepara 
o consumo humano 
e a agricultura 
familiar.

Janeiro de 2013.

Consórcio Intermunicipal de Saúde 
da Rede de Urgência do Norte de 
Minas (CISRUN).

Berizal, Bocaiúva, Bonito de Minas, Botumirim, Brasília 
de Minas, Buritizeiro, Campo Azul, Capitão Enéas, 
Catuti, Claro dos Poções, Cônego Marinho, Coração de 
Jesus, Cristália, Curral de Dentro, Engenheiro Navarro, 
Espinosa, Francisco Dumont, Francisco Sá, Fruta de 
Leite, Gameleira, Glaucilância, Grão Mogol, Guaraciama, 
Ibiaí, Ibiracatu, Icaraí de Minas, Indaiabira, Itacambira, 
Itacarambi, Jaíba, Janaúba, Januária, Japonvar, Jequitaí, 
Joaquim Felício, Josenópolis, Juramento, Juvenília, 
Lagoa dos Patos, Lassance, Lontra, Luislândia, Mamonas, 
Manga, Matias Cardoso,Mato Verde, Mirabela, Miravânia, 
Montalvânia, Monte Azul, Montes Claros, Montezuma, 
Ninheira, Nova Porteirinha, Novorizonte, Olhos D’Água, 
Padre Carvalho, Pai Pedro, Patis, Pedras de Maria da Cruz, 
Pintópolis, Pirapora,Ponto Chique, Porteirinha, Riacho 
dos Machados, Rio Pardo de Minas, Rubelita, Salinas, 
Santa Cruz de Salinas, Santa Fé de Minas, Santo Antônio 
do Retiro, São Francisco, São João da Lagoa, São João da 
Ponte, São João das Missões, São João do Pacuí, São João 
do Paraíso, São Romão, Serranópolis de Minas, Taiobeiras, 
Ubaí, Urucuia, Vargem Grande do Rio Pardo, Várzea da 
Palma, Varzelândia, Verdelândia.

Prestar atendimento 
pré-hospitalar de 
excelência a toda a 
população da área 
de abrangência 
do SAMU Macro 
Norte/CISRUN, 
dispondo de 
colaboradores 
motivados e 
capacitados, 
respeitando, acima 
de tudo, as pessoas, 
a vida e os preceitos 
do SUS.

Janeiro de 2010.
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Tabela 2 – Consórcios da mesorregião do Norte de Minas (Continuação)
Consórcio 
Intermunicipal 
de Saúde do 
Norte de Minas 
(CISNORTE)

Brasília de Minas,Campo Azul, Chapada 
Gaúcha, Ibiracatu, Icaraí de Minas, Japonvar, 
Lontra, Luislândia, Mirabela, Patis, Pedras de 
Maria da Cruz, Pintópolis, São Francisco, São 
João da Ponte, São Romão, Ubaí, Urucuia e 
Varzelândia

O Consórcio Intermunicipal de 
Saúde foi formado como estratégia 
responsável de descentralização 
e de municipalização das ações 
de saúde, partindo da premissa 
de que é necessária uma parceria 
entre os municípios de uma mesma 
microrregião.

Setembro de 1995

Consórcio 
Intermunicipal 
dos Municípios 
da Área Mineira 
da SUDENE 
(CIMAMS).

Águas Vermelhas, Berizal, Bocaiúva, 
Botumirim, Brasília de Minas, Buritizeiro, 
Campo Azul, Capitão Enéas, Claro dos 
Poções, Cônego Marinho, Coração de Jesus, 
Cristália, Curral de Dentro, Engenheiro 
Navarro, Francisco Dumont, Francisco Sá, 
Fruta de Leite, Gameleiras, Glaucilândia, 
Grão Mogol, Guaraciama, Ibiaí, Ibiracatu, 
Icaraí de Minas, Indaiabira, Itacambira, 
Itacarambi, Itamarandiba, Januária, Japonvar, 
Jequitaí, Josenópolis, Juvenília,Lagoa 
dos Patos, Lassance, Lontra, Luislândia, 
Mamonas, Manga, Matias Cardoso, Mirabela, 
Montalvânia, Monte Azul, Montezuma, 
Ninheira, Novorizonte, Olhos D’Água, Padre 
Carvalho, Patis, Pedras de Maria da Cruz, 
Pirapora, Ponto Chique, Porteirinha, Riacho 
dos Machados, Rio Pardo de Minas, Rubelita, 
Salinas, Santa Cruz de Salinas, Santo Antônio 
do Retiro, São Francisco, São João da Lagoa, 
São João da Ponte, São João das Missões, 
São João do Pacuí, São João do Paraíso, São 
Romão, Taioberas, Ubaí, Vargem Grande do 
Rio Pardo, Várzea da Palma, Varzelândia, 

Prioritariamente, o CIMAMS foi 
constituído para atuar na gestão 
dos ativos da Iluminação Pública 
e para a criação de uma central de 
compras. Entretanto, por seu caráter 
multifinalitário, pode ser integrado a 
outras áreas da gestão pública.

Julho de 2014.

Consórcio União 
da Serra Geral – 
(CUSG).

Catuti, Espinosa, Gameleiras, Jaíba, Janaúba, 
Manga, Matias Cardoso, Mato Verde, Monte 
Azul, Nova Porteirinha, Pai Pedro, Serranópolis 
de Minas, Verdelândia

Atuação principal na questão 
do desenvolvimento hídrico e 
ambiental sustentável dos municípios 
consorciados.

Novembro de 2009

Consórcio 
Intermunicipal de 
Desenvolvimento 
Integrado da 
Microrregião 
da Serra Geral 
(União Geral).

Catuti, Espinosa, Gameleiras, Jaíba, Janaúba, 
Mamonas, Manga, Matias Cardoso, Mato 
Verde, Monte Azul, Nova Porteirinha, Pai 
Pedro, Porteirinha, Riacho dos Machados, 
Serranópolis de Minas, Verdelândia.

Apesar da concepção multifinalitária, 
a função primeira é propiciar 
atendimento mais rápido e confortável 
para a população, com ações 
descentralizadas e transporte em 
saúde.

Março de 2003.

Consórcio 
Intermunicipal 
de Saúde da 
Microrregião de 
Grão Mogol (CIS 
Grão Mogol).

Botumirim, Capitão Enéas, Cristália, Francisco 
Sá, Grão Mogol, Josenópolis e Padre Carvalho.

Propiciar atendimento mais rápido 
e confortável para a população, com 
ações descentralizadas em saúde, 
transporte e pré-agendamento.

29 de junho de 1995.
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Tabela 2 – Consórcios da mesorregião do Norte de Minas (Continuação)
Consórcio 
Intermunicipal de 
Saúde do Alto Rio 
Verde Grande (CIS 
ARVG).

Claro dos Poções, Coração de Jesus, 
Glaucilândia, tacambira, Jequitaí, Juramento, 
Lagoa dos Patos, São João Da Lagoa e São João 
do Pacuí. 

Propiciar atendimento mais 
rápido e confortável para 
a população, com ações 
descentralizadas em saúde, 
transporte e pré-agendamento.

Abril de 1997.

Consórcio 
Intermunicipal de 
Saúde do Médio 
São Francisco 
(CISMESF).

Buritizeiro, Ibiaí, Lassance, Pirapora, Ponto 
Chique, Santa Fé de Minas e Várzea da Palma.

Propiciar atendimento mais 
rápido e confortável para 
a população, com ações 
descentralizadas em saúde, 
transporte e pré-agendamento.

Fevereiro de 1996.

Consórcio 
Intermunicipal de 
Saúde do Alto do Rio 
Pardo (CISARP).

Águas Vermelhas, Berizal, Curral de Dentro, 
Divisa Alegre, Fruta de Leite, Montezuma, 
Rio Pardo, Santa Cruz de Salinas, São João do 
Paraíso, Taioberas, Vargem Grande.

Propiciar atendimento mais 
rápido e confortável para 
a população, com ações 
descentralizadas em saúde, 
transporte e pré-agendamento.

Julho de 2005.

Consórcio 
Intermunicipal 
de Saúde da 
Microrregião de 
Manga (CISMMA).

Juvenília, Manga, Matias Cardoso, Miravânia, 
Montalvânia e São João das Missões. 
 

Propiciar atendimento mais 
rápido e confortável para 
a população, com ações 
descentralizadas em saúde, 
transporte e pré-agendamento.

Maio de 2006.

Consórcio 
Intermunicipal 
de Saúde da 
Microrregião de 
Bocaiúva (CIS Portal 
Norte).

Bocaiúva, Engenheiro Navarro, Francisco 
Dumont, Guaraciama, Joaquim FelícioeOlhos 
D’Água.

Propiciar atendimento mais 
rápido e confortável para 
a população, com ações 
descentralizadas em saúde, 
transporte e pré-agendamento.

Julho de 1997.

Consórcio 
Intermunicipal de 
Saúde do Entorno 
Salinas (CISNES).

Curral de Dentro, Fruta de Leite, Indaiabira, 
Ninheira, Novo Horizonte, Padre Carvalho, 
Rubelita, SalinaseSanta Cruz de Salinas.

Propiciar atendimento mais 
rápido e confortável para 
a população, com ações 
descentralizadas em saúde, 
transporte e pré-agendamento.

Abril de 2005.

Tabela 2 – Consórcios da mesorregião do Norte de Minas (Conclusão)
C o n s ó r c i o 
Intermunicipal do Alto 
Médio São Francisco 
(CISAMESF).

Bonito de Minas, Cônego Marinho, Itacarambi, 
Januáriae Pedras Maria da Cruz.

Propiciar atendimento mais 
rápido e confortável para 
a população, com ações 
descentralizadas em saúde, 
transporte e pré-agendamento.

Junho de 2006.

Fonte: Dados da pesquisa3

Os 16 CPI do Norte de Minas apontados na pesquisaainda são pouco conhecidos e difundidos 
para a população, o que se faz necessário maior divulgação e participação popular e processos seletivos 
mais transparentes na contratação de seus técnicos. É recorrente a contratação por indicação política, haja 
vista, que os dirigentes dos CPIs são Prefeitos. E os funcionários contratos através dos apadrinhamentos, 
em muitos casos, não se enquadram nas exigências de qualificação para a eficácia e eficiência da missão 
dos CPI.

Outra possibilidade apontada pelo estudo é a fusão de CPI dentro de uma mesma microrregião, 
o que representaria menor custo e maior representação dos CPI e foco dos municípios, levando-se em 
conta que a finalidade principal dos CPI é auxiliar no processo de superação focal de vários municípios, 

3 Os municípios decidem se participam de nenhum, um, dois ou mais CPI, e, como a pesquisa foi realizada nos meses 
de abril e maio de 2015, posteriormente a esta data, pode ter ocorrido adesão, ou desligamento, por parte dos municípios de 
algum dos CPI pesquisados.
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e não somente de captar recursos. Assim, se os mesmos não forem aplicados de forma adequada, há a 
pena de fracasso do projeto (DI PIETRO, 2002).

Em entrevista com o prefeito de Catuti, Hélio Pinheiro da Cruz Júnior (mandato 2004 -2009) 
presidente do Consórcio União da Serra Geral e União Geral, foi relatado por esse gestor a intenção de 
fusão dos mesmos, por se tratar de uma mesma área de atuação. Questionado sobre porque a fusão já 
não pode ser realizada de imediato, Pinheiro explicou que os motivos são questões de débitostrabalhistas 
do Consórcio União Geral. O presidente explicou queprimeiro estas questões precisam ser sanadas para 
posterior unificação, e que o trabalho neste sentido está sendo intensificado. 

Para Vinicius Versiani, presidente do Consórcio de Desenvolvimento Ambiental Sustentável 
do Norte de Minas (CODANORTE) os Consórcios são uma boa ferramenta para a solução conjunta, 
sobretudo dos pequenos municípios, que podem captarrecursos mais facilmente junto aos governos 
estadual e federal. 

César Emílio, presidente do Consórcio Intermunicipal de Municípios da Área da Sudene 
(CIMAMS) e prefeito de Capitão Enéas, afirma que além de maior facilidade de captação de recursos 
coletivos o consórcio viabiliza maior competitividade em compras conjuntas dos municípios. O 
presidente do CIMAMS explicou que o Consórcio licita peças e máquinas, por exemplo, e os municípios 
participantes aderem à ata de preço do produto licitado.

José Reis Nogueira de Barros, presidente doConsórcio Intermunicipal Norte-mineiro de 
Desenvolvimento Regional dos Vales do Carinhanha, Cochá, Peruaçu, Japoré e São Francisco 
(CIMVALES) e prefeito de Bonito de Minas destaca que o CIMVALES tem sido uma importante 
ferramenta para o desenvolvimento dos municípios consorciados, através de projetos de captação de 
águas das chuvas com a construção de reservatórios e pequenas barragens. O que segundo ele tem 
contribuído para a fixação das famílias nas áreas rurais, reduzindo a migração para as áreas urbanas.

Os Consórcios Intermunicipais de Saúde do Norte de Minas são:Consórcio Intermunicipal 
de Saúde da microrregião do Alto Rio Verde Grande (CISARG), com a participação de 9 municípios. 
Consórcio Intermunicipal de Saúde da região do Médio São Francisco (CISMESF) com o agrupamento 
de 7 municípios.  Consórcio Intermunicipal de Saúde, da região de Manga (CISMMA), com a inclusão 
de 6 municípios. Consórcio Intermunicipal de Saúde, da microrregião de Bocaiuva (CIS Portal Norte), 
composto por 6municípios.Consórcio Intermunicipal de Saúde do Entorno de Salinas (CISNES), com 
9 municípios e Consórcio Intermunicipal de Saúde da microrregião do Alto Médio São Francisco 
(CISAMESF) composto por 5 municipalidades.Consórcio Intermunicipal de SaúdeUnião Geral, apesar 
de ser multifinalitário, sua função primordial é de atribuições de Consórcio de Saúde. O Consórcios 
Intermunicipal de Saúde microrregião de Grão Mogol, (CIS Grão Mogol) é específico da saúde, da sendo 
composto por 7 municípios e o Consórcio Intermunicipal de Saúde da microrregião do Alto do Rio Pardo 
(CISARP) com 11 municípios participantes e o Consórcio Intermunicipal de Saúde da microrregião de 
Brasília de Minas (CISNORTE), composto por 18 municípios. Sendo esse com trabalho destacado e 
reconhecido em termos organizacionais, infra-estrutura e organização em saúde, (COSECS2015). Por 
fim, dentre os CIS é possível analisar os Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência do 
Norte de Minas (CISRUN), que gerencia o Serviço Móvel de Urgência (SAMU) no Norte de Minas. O 
CISRUN é composto por 86 municípios consorciados e representa um importante e essencial aporte em 
casos de urgências e emergências médicas em toda a região.

Identificamos tambémo Consórcio Intermunicipal Norte-mineiro de Desenvolvimento Regional 
dos Vales do Carinhanha, Cochá, Peruaçu, Japoré e São Francisco, (CIM VALES), com a incorporação 
de 7 municípios. O Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Integrado da Microrregião da Serra 
Geral (União Geral), da microrregião de Janaúba e agrupa, municípios, 16 

O Consórcio União da Serra Geral atua primordialmente no desenvolvimento hídrico e 
ambiental dos municípios da microrregião de Janaúba, com a adição de 13 municipalidades. O Consórcio 
de Desenvolvimento Socieconômico da microrregião do Alto Médio São Francisco (CIAMESF) foi 
reativado recentemente, com o objetivo de gerir os resíduos sólidos do Norte de Minas conforme área 
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demarcada pela Secretaria de Estado de Política Urbana (SEDRU), sendo composto por 15 municípios 
das microrregiões de Januária e Manga. E o Consórcio de Desenvolvimento Ambiental Sustentável do 
Norte de Minas CODANORTE, composto pela associação de 35 municípios do Norte de Minas, com o 
objetivo primordial de gerenciamento dos resíduos sólidos destas municipalidades.

Já o Consórcio Intermunicipal dos Municípios da Área Mineira da Sudene (CIMAMS), é um 
consórcio criado pela Associação de Municípios da Área Mineira da Sudene (AMAMS). Foi instituído na 
modalidade de multifinalitário. No entanto, o CIMAMS foi instituído com a função prioritária de atender 
os municípios quanto a política de gestão da iluminação pública, que passou a ser de responsabilidade 
dos municípios desde dezembro de 2014. O CIMAMS, através de licitação, contratou uma empresa 
que opera e gerencia tal incumbência, cabendo ao município os trâmites financeiros de arrecadação e 
pagamento do serviço. Esse consórcio é composto por 71 municípios. 

Há municípios que fazem parte de mais de um consórcio, como é o caso da cidade de Montes 
Claros - esta participa dos (CISRUN) e do (CODANORTE).  Geralmente os municípios que participam 
de mais de um consórcio público, como demonstrado na tabela 02, consórciam em áreas ou setores 
diferenciados como saúde, desenvolvimento e projetos hídricos, iluminação pública e resíduos sólidos.

A região do Norte de Minas apresenta uma diversidade de CPI, a grande maioria na área da 
saúde. No entanto, estamos presenciando a emergência dos CPI na modalidade multifinalitário.Os 
gestores municipais vem enxergando nos CPIs, uma saída para as seus maiores desafios em promover 
as políticas públicas no âmbito municipal. Há uma maior facilidade de aporte de recursos junto aos 
governos Federal, Estadual e da iniciativa privada através dos consorciamento dos municípios. Em 
diálogo com o Prefeito do município de São Francisco, Luiz Rocha Neto, o mesmo informou que está 
em fase de planejamento a criação de um Consórcio na área de Segurança Pública na microrregião de 
seu município. E que analisa os CPIs como uma forte tendência para a promoção de serviços públicos 
com maior qualidade e eficiência. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo apresentado conduz para um maior aprofundamento sobre a política pública dos 
CPI. Apesar dos diversos apontamentos, como sendo um recurso estratégico de governança do Estado 
brasileiro, como uma evolução da política de descentralização, em que os municípios são os protagonistas 
da execução e prestação de serviços públicos. Mas esses, na maioria das vezes, apresentam dificuldades 
de assumirem de forma isolada de gestão dos municípios, sobretudo os menores e com inexpressivo 
dinamismo econômico. 

Os CPI não são amplamente difundidos na sociedade, especificamente no Norte de Minas, a 
maioria e mais conhecidos são da área da saúde. Os demais abrangem diversas políticas e, ainda, como 
relatados pelos próprios dirigentes e precisam ser melhor compreendidos pelos prefeitos. 

 Ainda há um longo caminho, há muito para se discutir sobre tal política adotada, em quais 
situações é pertinente ou não. Juristas, economistas, sociólogos e outros pesquisadores ainda divergem 
sobre a política dos CPI. Sendo o ponto mais complexo a questão das contratações sem concurso e as 
Parcerias Públicos Privadas, que podem beneficiar empresas ou grupos econômicos.

Tal prerrogativa diminui as chances de sucesso dos CPI em sua missão em ser o braço técnico 
e operacional das administrações municipais no enfrentamento da gestão de projetos estruturantes como 
o enfrentamento das intempéries climáticas, especialmente a seca, iluminação pública, saúde, resíduos 
sólidos, mobilidade urbana e segurança. No entanto, os CPI, se apresentam como um caminho, uma 
possibilidade de construção e superação de dificuldades e entrave do desenvolvimento, sobretudo, 
de pequenos municípios, de uma mesma região e fatores similares de desenvolvimento econômico e 
social. 

Ainda há muito para se prosseguir frente aos desafios culturais e políticos no que tange à boa 
concretização de políticas públicas, mas os consórcios públicos representam um caminho, uma via, para 
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o desenvolvimento humano e social dos municípios.
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