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Casas  de  União  são  uma  forma  de  realizar  a  Gestão  Associada  (CF/88,  Art.  241)  viabilizando  o  Federalismo 
Cooperativo através de consórcios ou convênios entre sociedade e os Entes Federados. O projeto busca publicizar e 
desenvolver o conceito de Casas de União, propondo uma política pública que facilite a Gestão Associada entre União e  
Entes Federados. Trata-se de criar condições para efetivar a Gestão Associada. O programa visa: i) dar continuidade aos  
Seminários Casas de União, com a realização de sua III edição em setembro de 2015; ii) editar e publicar os anais do II  
Seminário Casas de União Políticas Públicas e Centros Urbanos; iii) realizar evento de lançamento dos anais do II 
Seminário Casas de União; iv) criar as condições para a formulação de um piloto Casas de União. Espera-se atingir  
acadêmicos, funcionários públicos, gestores e formuladores de políticas públicas, empresários, e cidadão interessados, 
de forma a divulgar e trazer adesão a esta proposta de política pública. As Casas de União (CdU) consiste em proposta  
de  política  pública  que  visa  dar  consecução  ao  princípio  da  gestão  associada  (Art.  241,  CF/88),  a  partir  do 
compartilhamento  de  infraestrutura  (servidores,  instalações  prediais,  material  de  consumo e  permanente)  entre  os 
distintos entes federados e órgãos. Busca-se ampliar a presença do Estado no território nacional, economizar recursos e  
aumentar a efetividade das políticas públicas. A proposta pretende facilitar o planejamento, articulação e orientação 
administrativa para a execução associativa de serviços públicos. As CdU possibilitariam, ainda, composição de conflitos  
ou terminação de litígios envolvendo as dívidas dos entes federados. Neste sentido, podem constituir-se como mediação 
entre partícipes de consórcios públicos e convênios de cooperação. Ao mesmo tempo, oportuniza-se melhor prestação 
de serviços ao cidadão através da capilarização da administração em seus diversos níveis, materializando o princípio do 
Federalismo  Cooperativo.  O  Programa  de  Extensão  será  composto  pelas  seguintes  ações:  i)  a  realização  do  III 
Seminário Casas de União, nos dias 25, 28 e 29 de setembro de 2015, com o enfoque nas ferramentas (consórcios e  
convênios) para a forma associada de prestação de serviços públicos; ii) edição e publicação do livro contendo os anais 
do II Seminário Casas de União (II Seminário Casas de União: Políticas Públicas e Centros Urbanos [25351]); iii) a 
realização de um evento de lançamento dos anais do II Seminário Casas de União; iv) a constituição de um piloto de  
Casas de União. Também é planejado o desenvolvimento de outras atividades locais, como palestras, debates, oficinas 
etc. Dessa forma, espera-se difundir o conceito de Casas de União para a comunidade e promover a formação de uma  
massa crítica em preparação para o debate a ser realizado no III Seminário Casas de União.
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