EMENDA Nº 5, DE 2016 – PLEN
(Proposta de Emenda à Constituição nº. 46 de 2013 - Modificativa)

Art. 1º O § 1º do art. 241 da Constituição Federal, constante do art. 1º da Proposta de Emenda
à Constituição nº. 46, de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 241 ........................................................................................................
.......................................................................................................................
§ 1º Lei específica disciplinará a instituição de consórcio público, com
personalidade jurídica de direito privado, constituído mediante iniciativa da
União e adesão voluntária dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, com o objetivo de atuar exclusivamente no âmbito do sistema
único de saúde, com prioridade na atenção básica à saúde.

JUSTIFICATIVA
A presente subemenda modificativa tem como objeto a inclusão dos Municípios no rol
dos entes que podem constituir o consórcio público. Ainda que a existência de consórcio com
milhares de municípios possa ser inviável, não me parece adequado excluir a possibilidade de
um município vir a ser partícipe de um consórcio dessa natureza.
A grande extensão do nosso país e as complexidades regionais e locais são elementos
que justificam a cautela do legislativo nesse tema. A exclusão dos municípios pode fechar a
porta para que problemas regionais ou locais possam ser solucionados através desse novo
instrumento federativo.

Senado Federal, Anexo II, 1º Andar, Ala Senador Teotônio Vilela, gabinete 25 | Praça dos Três Poderes | CEP 70165-900 | Brasília DF
Telefone: +55 (61) 3303-6285 / 6284 | humberto.costa@senador.leg.br

SF/16316.19945-08

Gabinete do Senador Humberto Costa

Sendo assim, proponho a inclusão dos municípios no § 1º, que trata dos entes
legitimados para integrar o consórcio público. Isso permitirá, mas não obrigará, a presença de
municípios nos consórcios.

Sala das Sessões, em

de julho de 2016

Senador HUMBERTO COSTA
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