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 Panorama do processo constituinte 

Para melhor compreensão do processo constituinte, recomendamos a leitura do documento 
disponível no Portal da Câmara dos Deputados  Atividade Legislativa  Legislação  Portal da 
Constituição Cidadã  Publicações e Documentos  Panorama do Funcionamento da ANC, no 
seguinte endereço:  
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-
cidada/publicacoes/panorama_anc 

 
A relação das Comissões Temáticas e das respectivas subcomissões poderá ser consultada no 
Portal da Câmara dos Deputados  Atividade Legislativa  Legislação  Portal da Constituição 
Cidadã  Processo Constituinte  Comissões e Subcomissões Temáticas, no seguinte endereço: 
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-
processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes 

Texto promulgado em 5/10/1988 

Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao 

Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e 

controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, 

também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.  

 

1 – Sugestões localizadas1  

 SUGESTÃO:10192 DT REC:18/05/87 
Entidade:   
   ASS. PAULISTA MEDICINA-SEÇÃO REG. DE AMPARO-SP 
MARIA DO SOCORRO B R PONCIANO-PRESIDENTE 
Texto:   
   SUGERE QUE SEJA DEVER DO ESTADO ORGANIZAR, PROMOVER E FISCALIZAR 
UM SISTEMA DE SAÚDE, COM BASE NOS PADRÕES DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL 
DE SAÚDE-OMS. 
 
 SUGESTÃO:10560 DT REC:30/05/87 
Entidade:   
   CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - SP 
NOBERTO DE CAMARGO MANGUEIRA ENGELENDER - PRESIDENTE 
Texto:   
   SUGERE SEJA DEVER DO ESTADO ORGANIZAR, PROMOVER E FISCALIZAR O SISTEMA 
DE SAÚDE, NAS CONDIÇÕES QUE ESPECIFICA. 

                                                      
1 O inteiro teor de cada sugestão pode ser consultado no Portal da Câmara dos Deputados  Atividade Legislativa  
Legislação  Portal da Constituição Cidadã  Processo Constituinte  Sugestões dos Constituintes, no seguinte endereço:  
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-
constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal 

http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/panorama_anc
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/panorama_anc
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal
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2 – Audiências públicas 

Não foram localizadas audiências públicas sobre o tema.  

3 – Subcomissões temáticas 

SUBCOMISSÃO DE SAÚDE, SEGURIDADE E DO MEIO AMBIENTE – VIIB 
 

FASE A – 
Anteprojeto do 

relator 

Art. 4º. As ações de saúde são funções de natureza pública, cabendo ao Estado 

sua normatização, execução e controle.  

[...] 

 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Total de emendas localizadas: 3.  

(consulte a íntegra das emendas no Anexo da Fase B, ao final deste documento). 

 

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

Art. 4º.  As ações de saúde são funções de natureza pública, cabendo ao Estado 

sua normatização, execução e controle.  

[...] 

 

Consulte na 23ª e 24ª reuniões da Subcomissão de Saúde, Seguridade e do Meio 

Ambiente, a votação dos destaques e da redação final do Anteprojeto. Publicação: 

DANC de 23/07/1987, suplemento ao nº 102, a partir da p. 124 e DANC de 

25/07/1987, suplemento ao nº 104, a partir da p. 223. Disponível em:  

http://www2.camara.gov.br/atividade-

legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-

constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7b 

 

4 – Comissões temáticas 

COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL – VII 
 

FASE E – Emendas 
ao anteprojeto da 
subcomissão, na 

comissão 

Total de emendas localizadas: 8.  

(consulte a íntegra das emendas no Anexo da Fase E, ao final deste documento). 

 

FASE F – 
Substitutivo do 

relator 

Art. 48. As ações de saúde são de natureza pública, cabendo ao Estado sua 

regulação, execução e controle. 

 

FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Total de emendas localizadas: 10.  

(consulte a íntegra das emendas no Anexo da Fase G, ao final deste documento). 

 

FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

Art. 55.  As ações de saúde são de natureza pública, cabendo ao Estado sua 

regulação, execução e controle. 

 

Consulte na 9ª reunião da Comissão da Ordem Social, a votação do Substitutivo do 

http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7b
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7b
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7b
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Relator. Publicação: DANC, 5/8/1987, suplemento ao nº 115, a partir da p.120. 

Disponível em:  

http://www2.camara.gov.br/atividade-

legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-

constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/comissao7 

 

5 – Comissão de Sistematização 

FASE I – 
Anteprojeto de 
Constituição 

Art. 354. As ações de saúde são de natureza pública, cabendo ao Estado sua 

regulação, execução e controle. 

 

FASES J e K – 
Emendas de mérito 

(CS) e de 
adequação ao 

anteprojeto 

 

Total de emendas localizadas: 8.  

(consulte a íntegra das emendas no Anexo das Fases J e K, ao final deste 

documento). 

 

 

FASE L – Projeto 
de Constituição 

Art. 348. As ações de saúde são de natureza pública, cabendo ao Estado sua 

regulação, execução e controle. 

 

FASE M – 
Emendas (1P) de 

Plenário e 
populares 

Total de emendas localizadas: 32.  

(consulte a íntegra das emendas no Anexo da Fase M, ao final deste documento). 

 

FASE N – Primeiro 
substitutivo do 

relator 

Art. 262 - Cabe ao Poder Público a regulamentação, execução e controle 

das ações de saúde.  

[...] 

 

FASE O – Emendas 
(ES) ao primeiro 
substitutivo do 

relator 

Total de emendas localizadas: 23.  

(consulte a íntegra das emendas no Anexo da Fase O, ao final deste documento). 

 

FASE P – Segundo 
substitutivo do 

relator 

 

Art. 227. Cabe ao Poder Público a regulamentação, a execução e o controle das 

ações e serviços de saúde.  

[...] 

 

Destaque(s) apresentado(s) nº 2608/87 (referente à emenda 27045).  

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte (Suplemento C), de 

27/01/1988, a partir da p. 2135.  

 

6 – Plenário 

FASE Q – Projeto A  

(início 1º turno) ou 

FASE R Ato das 

Art. 234. Cabe ao Poder Público a regulamentação, a execução e o controle das 

ações e serviços de saúde.  

[...] 

http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/comissao7
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/comissao7
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/comissao7
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/sup171Canc27jan1988VolumeI-II.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/sup171Canc27jan1988VolumeI-II.pdf
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Disposições 
Transitórias 

 

 

FASE S – Emendas 
de Plenário (2P) 

Total de emendas localizadas: 7. 

(consulte a íntegra das emendas da Fase S ao final deste documento.) 

 

Requerimento de fusão de emendas e destaques.  A fusão foi aprovada. 

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 18/05/1988, a partir da p. 

10454. 

 

FASE T – Projeto B 
(fim 1º turno, início 

2º) 

Art. 202. As ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao 

Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e 

controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e 

também por pessoa física ou jurídica de direito privado. 

 

FASE U – Emendas 
ao Projeto B (2T) 

 

Total de emendas localizadas: 1.  

(consulte a íntegra das emendas no Anexo da Fase U, ao final deste documento). 

FASE V – Projeto C 
(fim 2º turno) 

 

Art. 197. As ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao 

Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e 

controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e 

também por pessoa física ou jurídica de direito privado. 

 

7 – Comissão de Redação 

FASE W – Proposta 
exclusivamente de 

redação 

Total de emendas localizadas: 1.  

(consulte a íntegra das emendas no Anexo da Fase W, ao final deste documento). 

FASE X – Projeto D 
– redação final 

Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao 

Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e 

controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, 

também, por pessoa física ou jurídica de direito privado. 

 

Prevaleceu alteração redacional proposta pelo Professor Celso Cunha para o art. 

197.  

(conforme quadro comparativo das propostas de redação, p.154). 

 

 

 

EMENDAS APRESENTADAS POR FASE2 
___________________________________________________________________ 

                                                      
2 As emendas foram reproduzidas sem revisão, conforme constam nas bases de dados da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal.  

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/244anc18mai1988.pdf
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-de-redacao/proposta-de-redacao-celso-cunha-parte2
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FASE B 

   
 EMENDA:00058 REJEITADA 
Autor:   
   FELIPE MENDES (PDS/PI) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao caput do Art. 4o.:  
"Art. 4o. As ações de saúde pública são obrigação do Estado, a quem cabe sua 
normatização, execução e controle." 
Justificativa: 
   A função precípua do Estado no campo da saúde diz respeito às ações no campo da saúde 
coletiva, de prevenção de doenças. 
Parecer:   
   Rejeitado, por conflito com os princípios do anteprojeto. 
 
   
   EMENDA:00200 APROVADA 
Autor:   
   CÉLIO DE CASTRO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 4o. a seguinte redação:  
"Art. 4o. As ações de saúde têm caráter de serviço público, cabendo ao Estado sua normalização, 
execução e controle.  
§ 1o. O setor privado de prestação de serviços de saúde pode colaborar na cobertura assistencial à 
população, articulado com a rede do Sistema Nacional de Saúde, sob o caráter de serviço público 
concedido.  
§ 2o. O Poder Público pode intervir, desapropriar ou expropriar os serviços de saúde de natureza 
privada, necessários ao alcance dos objetivos da política nacional do setor e a bem do interesse da 
coletividade.  
§ 3o. Somente empresas nacionais podem operar na área de prestação de serviços médicos." 
Justificativa: 
A caracterização das ações de saúde como serviço público se apresenta como conceituação mais 
justa, além de se constituir em conceito claro e largamente estabelecido no Direito Público. 
Em decorrência, fixa, a Emenda, a presença do setor privado na assistência de saúde apenas sob a 
forma de concessão do serviço público. 
Fica vedado, também, a presença de empresas multinacionais nesta atividade, impedindo que estas 
poderosas empresas continuem a comercializar com a saúde de nossa população. 
Parecer:   
   Aprovada, no mérito. 
 
   
 EMENDA:00324 REJEITADA 

Autor:   
   FRANÇA TEIXEIRA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Inclua-se no art. 4o. do Anteprojeto da Subcomissão da Saúde, Seguridade e Meio Ambiente:  
"Art. 4o. As ações de saúde são funções de natureza pública, cabendo ao Estado a 
sua normatização, execução e controle.  
§ 1o. O setor privado de prestação de serviços de saúde poderá colaborar, supletivamente, na 
cobertura assistencial à população com alternativa da livre escolha de qualquer cidadão que, 
particularmente, desejar remunerá-la mediante contrato ou não; e  
§ 2o. O Poder Público, quando necessário, pode intervir ou desapropriar os serviços de saúde de 
natureza privada ouvido o Congresso Nacional, através dos instrumentos legais vigentes." 
Justificativa: 
   A presente emenda visa manter o direito da livre escolha do cidadão para buscar recursos 
alternativos na Medicina Liberal e Privada. Este direito de escolha deve ser oferecido no regime 
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econômico de conduta capitalista que efetivamente vivemos àquele cidadão ou àquela empresa que 
o pode remunerar. Ou mudamos a orientação econômica, ou encerremos de vez este falso pudor de 
não permitir respeitabilidade aos diversos segmentos que compõem o modelo econômico no Brasil de 
hoje. É preciso acabar-se de vez com esta dúvida atroz que sobrevive na nossa sociedade: um 
"capitalismo envergonhado” onde os ricos raramente se assumem ou um "socialismo mascarado"? O 
País apresenta, como já dissemos, uma conduta de ordem econômica capitalista; é contudo dentre 
todas as Nações deste bloco aquela que mais estatizações possui, permitindo total e completa 
intervenção do estado na livre iniciativa sufocando na maioria das vezes, por esta razão, o progresso 
e o desenvolvimento. 
   É preciso que esta Constituição defina de uma vez por todas qual o modelo econômico brasileiro: 
Capitalista?, Socialista? Comunista? O País não pode e não deve continuar intervindo de forma 
absurda na economia de mercado e na livre empresa e o que é pior: não oferecer ao seu povo 
nenhuma vantagem em função deste condenável procedimento. Ao contrário o que continuamos a 
assistir entre estarrecidos e perplexos ao longo dos anos, é o triunfo das falcatruas, das 
concorrências públicas safadas, dos eternos viciados em assaltar os cofres públicos, dos ladrões dos 
colarinhos brancos, etc., etc., etc .. A Nova Constituição precisa determinar qual a forma de 
sociedade que o Governo mantém com a livre empresa no Brasil. Não pode é continuar no estágio 
atual: a livre iniciativa é sócia depositando e o Governo é sócio sacando para gastar em inutilidades 
na maioria das vezes. 
Parecer:   
   Rejeitado por contrariar o espírito do "caput" do artigo. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE E 

 EMENDA:00049 APROVADA 
Autor:   
   BORGES DA SILVEIRA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao caput do art. 4º do Anteprojeto da Subcomissão da Saúde, Seguridade e Meio Ambiente 
a seguinte redação:  
Art. 4º Respeitadas as atividades da iniciativa privada, as ações básicas de saúde são funções de 
natureza pública, cabendo ao Estado sua normatização, execução e controle. 
Justificativa: 
É preciso ressalvar que a iniciativa privada tem legitimidade para desenvolver ações básicas de 
saúde sob a normatização, execução e controle do Estado. Vivemos em um regime de livre iniciativa 
empresarial e, em consequência, cabe não deixar dúvidas, quanto a isso, no texto acima emendado. 
Parecer:   
   Emenda acolhida no mérito. A emenda apenas altera a redação, que em outros itens ressalva a 
legitimidade da iniciativa privada. 
   
   
   EMENDA:00229 PARCIALMENTE APROVADA 
Autor:   
   CÉLIO DE CASTRO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Dê-se ao Art. 4o. do anteprojeto da Subcomissão da Saúde, Seguridade e Meio ambiente 
a seguinte redação:  
Art. 4o. - As ações de saúde tem caráter de serviço público, cabendo ao Estado sua normatização, 
execução e controle.  
§ 1o. - O setor privado de prestação de serviços de saúde pode colaborar na cobertura assistencial à 
população, articulado com a rede do Sistema Único de Saúde, sob o caráter de serviço público 
concedido.  
§ 2o. - O Poder Público pode intervir ou desapropriar os serviços de saúde de natureza privada, por 
interesse social, necessários ao alcance dos objetivos da política nacional do setor e a bem do 
interesse da coletividade; em caso de desapropriação será devida justa indenização:  
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§ 3o. - Fica proibida a exploração direta ou indireta, por parte de empresas e capitais de procedência 
estrangeira dos serviços de assistência à saúde no país. 
Justificativa: 
   Em decorrência, fixa, a Emenda, a presença de setor privado na assistência de saúde apenas sob a 
forma de concessão do serviço público. 
Parecer:   
   Aprovada parcialmente. A redação do substitutivo contém termos que consideramos mais 
adequados. O objetivo da emenda é contemplado parcialmente no referido texto. 
   
 
 EMENDA:00302 PARCIALMENTE APROVADA 
Autor:   
   FELIPE MENDES (PDS/PI) 
Texto:   
   Substitua-se a redação do caput Art. 4o. do anteprojeto da Subcomissão VII-b por:  
Art. 4o. - É dever do Estado a normatização, coordenação e controle das ações de saúde, cabendo a 
execução da cobertura assistencial tanto ao setor público como ao setor privado. 
Justificativa: 
   Os serviços assistenciais privados de saúde correspondem a dois terços de capacidade instalada 
no país, e a redação proposta objetiva maior clareza quanto à preservação do princípio constitucional 
de liberdade econômica, de um lado, e liberdade de escolha, de outro. 
Parecer:   
   Do entendimento da saúde como um direito de todos e dever do Estado, decorre a conceituação de 
ações de saúde como função de natureza pública. Na organização de Sistema Único, a participação 
do setor privado é realidade inegável que deve ser vista complementarmente a fim de se prevenir 
hipertrofias in- desejáveis.  
Aprovada parcialmente. 
   
 EMENDA:00338 REJEITADA 
Autor:   
   NILSO SGUAREZI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Suprima-se no "caput" do art. 4º a expressão "execução". 
Justificativa: 
   A nova República vem impondo sua filosofia de descentralizadora do Poder e de desestatizadora 
da ação governativa. Estranhamente e sub-repticiamente, reintroduz-se no artigo 4º do setor da 
Saúde o espírito estatizante condenado em praça pública por parti dos e pelo Povo. Pretender seja a 
Constituinte a autora desse retrocesso é profundamente estranhável. Ademais, seria desconhecer 
nossa realidade, na qual a iniciativa privada atua de forma mais do que satisfatória. Incorporar a rede 
privada de assistência hospitalar e sanitária, sobre inviável seria promover a retrogradação em área 
de tão fundamental interesse da população. A medicina em grupo, até hoje, não mereceu a atenção 
do Estado, a ponto de encontrar-se quase totalmente fora da atuação oficial. Basta aduzir que a 
iniciativa privada está atendendo cerca de 13 milhões de filiados, o que equivale a atender 10% da 
população brasileira. Desmantelar semelhante realidade é flagrante desserviço à Nação. Cumpre, 
portanto, rever o texto proposto em suprimindo a expressão "execução" do artigo 4º referido. 
Parecer:   
   Caracterizada a saúde como função de natureza pública, a execução das ações de saúde não pode 
ser excluída da competência estatal, sob pena de se perder a coerência interna do Sistema. 
 
   
 EMENDA:00626 PARCIALMENTE APROVADA 
Autor:   
   FRANCISCO PINTO (PMDB/BA) 
Texto:   
   Dá nova redação ao artigo 4o. e parágrafos e acrescenta um parágrafo único ao artigo 6o. 
do anteprojeto da Subcomissão da Saúde e meio Ambiente:  
Art. 4o. - As ações de saúde são funções de natureza pública, cabendo ao Estado sua normatização, 
execução e controle.  
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§ 1o. - O Poder Público pode intervir e desapropriar os serviços de saúde de natureza privada, 
necessárias ao alcance dos objetivos da política nacional do setor.  
§ 2o. - O pagamento das indenizações far-se-á com 50% em títulos da Dívida Pública e 50% 
em dinheiro.  
§ 3o. - Fica proibida a exploração direta ou indireta, por parte de empresas e capitais de procedência 
estrangeira, dos serviços de assistência à saúde no País.  
§ 4o. - considerava-se empresa e capital nacional para os efeitos deste artigo:  
a) empresa nacional aquela que é constituída, exclusivamente, por brasileiros.  
b) capital, aquelas cujas ações nominais de propriedade de brasileiros.  
Art. 6o. ....................................  
Parágrafo único - É proibido o repasse de verbas públicas para serviços privados de saúde, inclusive 
mediante empréstimos públicos, isenções fiscais, celebração de convênios ou contratos de prestação 
de serviços com órgãos ou entidades da administração direta ou indireta, concessão de auxílios ou 
subvenções ou abatimentos nas rendas para efeito tributário. 
Justificativa: 
    Há uma concepção privatizadora no Brasil que esbarra, transgride e ultraja a realidade dos fatos. 
Ninguém nega que em País capitalista a empresa privada tenha liberdade de agir, nos limites que a 
própria lei estabelece. E os limites estabelecidos pela lei são permanentes burlados por empresários 
avaros de lucros fáceis. Isto ocorre até mesmo em países considerados esteios e paladinos da livre 
empresa, como os Estados Unidos, onde a livre concorrência encontrou enormes barreiras com o 
desenvolvimento do capitalismo que induzia empresas mais poderosas a formarem trustes e 
estabelecerem monopólios que destruíam o próprio princípio da livre empresa. As leis antitrustes 
foram tentavas de vários governos, inclusive de Franklin Delano Roosevelt, nos Estados Unidos para 
evitar o desvirtuamento do regime. 
   Uma outra questão vinculada a iniciativa privada e que tumultua despropositada e profundamente a 
realidade social de alguns países, sobretudo o Brasil, é a de exigir-se do Estado um verdadeiro 
apadrinhamento das empresas, nelas investindo recursos do povo, a elas concedendo isenções de 
impostos, favorecendo-as com juris e energia subsidiados e a construção de toda a infraestrutura 
necessária ao funcionamento das empresas. Reclama-se do Estado pelas suas deficiências, cobra-se 
do Estado atendimento rápido das reivindicações empresariais e protesta-se contra o Estado quando 
pretende interferir no mecanismo dos preços ao consumidor, este, em última análise, o responsável 
pela injeção de meios e recursos para atender as empresas. 
   Mas, se dentro da lógica capitalista, a livre empresa deve subsistir, existem setores, porém, que 
não podem, em nenhuma hipótese, ser objeto de especulação e de negócio. A Educação e a Saúde, 
por exemplo, não podem, não devem, nem se concebe possam ser objeto de negócios. Ganhar 
dinheiro a custa da saúde e da educação do povo é um crime intolerável e uma aberração 
inconcebível, em um País que pretende desenvolver-se cultural e economicamente. 
   Nossa sugestão constitucional, porém, para não ser inquinada de radicalismo e possa ser 
examinada com isenção até mesmo pelos eternos defensores dos detentores do poder econômico, 
procura apenas, estabelecer limites a situação penosa e abastardora em que vive a educação e a 
saúde do povo. 
   Não extingue, de vez por todas, como deveria, a ação dos colégios e hospitais particulares procura, 
porém, estabelecer limitação a sua ação, permitindo os seus funcionamentos para atender aos filhos 
dos abastados que possam pagar, enquanto, por outro lado, obriga o Estado a oferecer, 
gratuitamente, para os demais as vagas necessárias em escolas públicas e internamento pleno nos 
hospitais do Estado. 
   Coíbe, e nada mais justo que isto, que os colégios e hospitais particulares engordem a custa dos 
recursos públicos, ou se beneficiem com desvios das verbas orçamentarias, que deveriam ser 
aplicadas na construção de novos e eficientes hospitais e novas escolas no melhor nível de ensino, e, 
no entanto, são canalizadas para enriquecer os proprietários destas “indústrias”. 
   De nada adianta aumentar o percentual orçamentário para a educação e saúde, se estes recursos 
são canalizados para os donos da educação e da saúde no Brasil. A verdade é que nada adiantou 
aumentar o percentual para a educação no Orçamento da República de 4% para 13% se estes 
recursos têm servido apenas, para melhorar a vida e enriquecer os donos de hospitais e colégios. 
   Se tudo continuar, como está previsto na atual constituição o ensino continuará um privilégio de 
alguns e a saúde uma vã esperança. 
Parecer:   
   Aprovada parcialmente. Foram acolhidas a publicação de capital estrangeiro na exploração de 
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serviços de saúde e o repasse de verbas públicas para financiamento de investimentos do setor 
privado com fins lucrativos. 
   
 
 EMENDA:00828 PARCIALMENTE APROV 
Autor:   
   STÉLIO DIAS (PFL/ES) 
Texto:   
Modificativa 
   Art. 4o. - As ações de saúde primordiais de natureza pública, com a colaboração da 
iniciativa privada, cabendo o Estado sua normatização, controle e execução no seu âmbito.  
§ 1o. - O Setor Privado de prestação de serviços de saúde integrará o sistema único de saúde na 
cobertura assistencial a população na forma estabelecida no Plano nacional de Saúde.  
§ 2o. - ....................................  
§ 3o. - ....................................  
§ 4o. - As Santas Casa de Misericórdia como prestadora de serviços de saúde, serão isentas 
de qualquer tipo de imposto e taxas, inclusive de importação e terão tratamento preferencial 
e prioritário nas ações do Plano nacional de saúde. 
Justificativa: 
   A rede privada de assistência a saúde existe e presta um serviço. Não há porque como extingui-la. 
O importante é aperfeiçoa-la, integra-la no Sistema Único de prestação de serviços de saúde, porém 
descentralizado. 
   A prestação de saúde através das Santas Casas de Misericórdia, é uma tradição no Brasil. Está 
ligado neste serviço a própria história da medicina e da prestação de serviços de saúde no Brasil e 
por isso merece menção e tratamento diferenciado na Carta Magna. 
Parecer:   
   Aprovada parcialmente. O substitutivo prevê que o setor privado poderá participar 
complementarmente na cobertura de serviços de saúde e que haverá tratamento preferencial às 
instituições de saúde sem fins lucrativos. 
   
   
 EMENDA:00884 PREJUDICADA 
Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   Alterar o caput do art. 4o.  
Art. 4o. As ações de saúde são funções de natureza pública, cabendo ao Estado a sua normatização, 
execução direta ou através de terceiros, e controle. 
Justificativa: 
   Admitida a existência de atividades não públicas na proteção e, principalmente, na recuperação da 
saúde, não porque se deve exclusivamente ao Estado para a execução das ações de saúde. Pois, 
isso equivaleria à estatização...  
Justificativa  
ILEGÍVEL 
Parecer:   
   Prejudicada. O § 1o. do art.4o. já estabelece o pretendido pela emenda. 
   
   
 EMENDA:01165 REJEITADA 
Autor:   
   GERALDO ALCKMIN FILHO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Nos termos do art. 18 do Regulamento Interno da Assembleia Nacional Constituinte, submeto 
a essa Comissão a seguinte emenda.  
O art. 4o. e o seu § 1o. do anteprojeto da Subcomissão de Saúde, passam a vigorar com a seguinte 
redação:  
"Art. 4o. As ações de saúde são funções de natureza pública, competindo ao Estado 
sua normatização, execução e controle.  
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§ 1o. Sem prejuízo da competência estatal, a assistência à saúde à população, poderá ser prestada 
pelo setor privado, tendo preferência e tratamento especial as sociedades sem fins lucrativos." 
Justificativa: 
   A modificação proposta no “caput” do art.4º, visa modificar o termo “cabendo” por “competindo”, 
parecendo-nos que a circunstância é de competência do Poder Público, por não ser exclusiva, em 
função das iniciativas privadas existentes na assistência à saúde da população. 
   Parece-nos, inclusive, que o termo proposto se esteia dentro da melhor terminologia constitucional, 
que concede competência ao Poder Público, de interpretação mais ampla por veicular um poder que 
o Estado vai exercer através da legislação ordinária infraconstitucional. 
   Quanto à iniciativa do setor privado, a característica liberal da nossa economia, que prevalecera em 
todos os setores da ordem econômica e social, não permite que se aceite a redação original da 
Subcomissão, que relega a iniciativa privada a simples “colaboração”. 
   E claro que a característica da prestação de serviços assistenciais à saúde da população, exige 
pesquisa, criatividade e elaboração de planos que bem utilizem os recursos dispostos nesse setor. A 
restrição da atividade privada no que tange a essa prerrogativa, incidirá fatalmente sobre os avanços 
científicos e sobre o padrão assistencial, que tenderá a cair. 
   Enfim, a estatização setorial – enquanto o resto da economia permanece liberal – prejudica, no 
caso, o prestador e o tomador de serviço, o que constitui um retrocesso inconcebível, na quadra atual 
que estamos atravessando. 
Parecer:   
   Rejeitada. A definição de Sistema Único de Saúde exige a conceituação de ações de saúde como 
funções de natureza pública para sua operacionalização. A atuação do setor privado não é restringida 
mas subordinada aos preceitos éticos e técnicos determinados pela Lei e norteada conforme os 
princípios da política nacional de saúde. 
   
 
 

___________________________________________________________________ 

FASE G 

 EMENDA:00323 NÃO INFORMADO 
Autor:   
   NELSON SEIXAS (PDT/SP) 
Texto:   
   No artigo 48, da Seção I, "Da Saúde", suprimir o termo execução, passando o texto ter a seguinte 
redação:  
"Art. 48. As ações de saúde de natureza pública, cabendo ao Estado sua regulamentação e controle." 
Justificativa 
Embora partidário da responsabilidade primeira, do dever do Estado, em promover e executar a 
política de Saúde, nada impede que o cidadão faça a sua opção, pois mesmo nos países socialistas, 
embora em pequena proporção, existe a medicina particular. 
   
 EMENDA:00396 PARCIALMENTE APROVADA 
Autor:   
   LÚCIO ALCÂNTARA (PFL/CE) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 48 do substitutivo do relator a seguinte redação:  
Art. 48. Cabe ao Estado, em colaboração com a iniciativa privada e a comunidade, regulamentar 
e controlar a qualidade dos serviços de saúde. 
Justificativa: 
   A norma constitucional eficaz e estável é genérica. Consequentemente, contém em si o comando 
sobre as situações, circunstâncias, fatos e necessidades do futuro. O anseio nacional não é apenas 
por uma Constituinte mas, também, e principalmente, por uma Carta Magna sintética e, na medida do 
possível, precisa. O repetitivo processo de emendas retira autoridade da Constituição e empobrece o 
trabalho do Legislativo. Por isso mesmo, melhor será a enunciação de norma genérica que confira à 
lei federal a capacidade de estabelecer diretrizes gerais. 
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   O substitutivo, nessa parte, é incompatível com os princípios democráticos de uma sociedade 
aberta e livre. Primeiro, porque inibe a iniciativa privada individual, fundamento da ordem econômica. 
Segundo, porque interfere, para impedir, o livre exercício de profissão, oficio ou trabalho, observadas, 
apenas, as condições de capacitação profissional. Terceiro, porque pressupõe que o atendimento 
estatizado das necessidades de saúde seja melhor, bastante e suficiente, e que possa dispensar a 
iniciativa individual e a participação da comunidade. 
   Tais premissas não correspondem, á toda evidencia, às tradições e à realidade nacionais, e, por 
isso mesmo, a emenda que ora se apresenta. 
Parecer:   
   Aprovada parcialmente.  
Ao nobre anseio evidenciado de resguardar numa sociedade aberta e livre soma-se a preocupação 
do Relator e o cuidado de explicitar, por meio de diferentes dispositivos, a liberdade de exercício 
profissional e de organização de serviços privados, a participação da população na formulação das 
políticas e no controle das ações. É, pois, considerado o mérito da proposição e em dispositivos 
anteriores e posteriores ao mencionado. 
   
 EMENDA:00454 PARCIALMENTE APROVADA 
Autor:   
   MAURO SAMPAIO (PMDB/CE) 
Texto:   
   Emenda aditiva ao artigo 48 do Substitutivo da Comissão da Ordem Social.  
Parágrafo Único - É assegurada ao indivíduo a livre escolha dos servidores assistenciais de saúde. 
Justificativa: 
   A livre escolha dos serviços assistenciais é um direito que se insere no capítulo dos direitos e 
garantias inalienáveis de uma sociedade realmente livre e democrática, tal qual uma série de 
requisitos intimamente ligados à preservação da vida e da liberdade individual. 
Parecer:   
   Aprovada Parcialmente.  
Acolhida parcialmente no mérito, assegurando-se, na área da saúde, a liberdade do exercício 
profissional e de organização de serviços privados, na forma da lei. 
 
   
 EMENDA:00455 PARCIALMENTE APROVADA 
Autor:   
   MAURO SAMPAIO (PMDB/CE) 
Texto:   
   Situa-se a redação do Art. 48 do Substitutivo da Comissão da Ordem Social por:  
Art. 48 - É dever do Estado a normatização, coordenação e controle das ações de saúde, cabendo a 
execução da cobertura assistencial tanto ao setor público como o setor privado. 
Justificativa 
A alteração do art. 48 está respaldada nas razões abaixo transcritas: 
A expressão "natureza pública" em Direito Administrativo tem outra conotação bem conhecida. A 
redação do Relator, restritiva, procura distorcer, em essência, a livre relação médico/paciente 
condição inalienável numa sociedade que se pretende ser democrática. 
A alteração proposta substitutiva, limpa, clara, transparente, define em termos de Constituição a 
realidade brasileira da coexistência do setor público com o setor privado, especialmente na cobertura 
assistencial onde os serviços privados têm predominância tradicionalmente esmagadora na 
sociedade brasileira, cerca de 2/3 de capacidade instalada, como prova o próprio Ministério da Saúde 
- Setor de Cadastramento "Uma Análise da Distribuição de Hospitais no Brasil” - (M. Menezes C. Neto 
e colaboradores). 
Parecer:   
   Aprovada Parcialmente.  
A caracterização das ações de saúde como de natureza pública se fundamenta na definição de 
Sistema Único de Saúde, visando operacionalizar a política nacional de saúde. A 
expressão "regulação" foi preferida à normatização por ser de uso comum no País. Resguardando-se, 
em dispositivo próprio, a liberdade do exercício profissional e de organização de serviços privados em 
saúde, explicitando-se, ademais, a sua colaboração ao Sistema Único de Saúde. Acolhida, pois, 
parcialmente, no mérito. 
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   EMENDA:00778 PARCIALMENTE APROVADA 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao art. 48 do Substitutivo do Relator:  
"Art. 48 - As ações de saúde são de natureza pública, cabendo ao Estado sua 
regulação, normatização e controle." 
Justificativa 
Ora, os serviços privados constituem dois terços das ações de saúde, não se justificando ficar restrita 
à execução dos mesmos ao setor público, como está proposto no art. 48 em questão. 
Parecer:   
   Aprovada Parcialmente.  
O Relator concorda em que as ações de saúde não podem ficar restritas ao setor público e, destarte, 
explicita, em dispositivo próprio, a colaboração do setor privado ao Sistema de Saúde. 
 
   
 EMENDA:00804 PARCIALMENTE APROVADA 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao art. 44 do Substitutivo  
do Relator:  
"Art. 44 - É dever do Estado a normatização, coordenação e controle das ações de saúde, cabendo  
a execução da cobertura assistencial tanto ao setor privado. 
Justificativa: 
   Os serviços assistenciais privados de saúde correspondem a dois terços da capacidade instalada 
no País, e a redação proposta objetiva maior clareza quanto à preservação do princípio constitucional 
de liberdade econômica, de um lado, e liberdade de escolha, de outro. 
Parecer:   
   Aprovada parcialmente.  
O mérito da emenda está contemplado nos artigos 48 e 49 do substitutivo. 
 
   
 EMENDA:01012 PARCIALMENTE APROVADA 
Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao art. 48 do Substitutivo da Comissão VII:  
"Art. 48 - As ações de saúde são funções de natureza social, cabendo ao Estado a sua normatização, 
execução direta ou através de terceiros, e controle." 
Justificativa: 
   Admitida a existência de atividades não sociais na proteção e, principalmente, na recuperação da 
saúde, não porque se deve exclusividade ao Estado para a execução das ações de saúde. Pois, isso 
equivaleria à estatização total. Cabe sim, com exclusividade, ao Estado e normatização e o controle. 
   Por sua vez a execução, quando realizada diretamente pelo Estado, cabe ao sistema único de 
saúde. 
   Mas, como a execução também pode se dar através da livre iniciativa, é importante que seja 
prevista a sua participação. Portanto, está sendo proposta a introdução no Art.48 do Substitutivo a 
expressão direta ou através de terceiros. 
Parecer:   
   Aprovada Parcialmente.  
Concorda o Relator com a temática proposta porém resguarda, em dispositivo posterior, a liberdade 
do exercício profissional e de organização de serviços privados, explicitando a participação do setor 
privado no contexto do Sistema de Saúde. Destarte, é desnecessário adjetivar a expressão 
"execução" neste artigo. Já o termo "normatização" é substituído por "regulação" apenas por ser esta 
de uso comum e entendimento fácil no País. 
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 EMENDA:01042 PREJUDICADA 
Autor:   
   ROBERTO JEFFERSON (PTB/RJ) 
Texto:   
   "Art. 48 - As Ações de Saúde são de interesse público, cabendo ao Estado sua 
normatização, controle, fiscalização e execução articulada com a Rede Privada."  
Suprima-se o art. 49 e seus parágrafos. 
Justificativa: 
   A realidade brasileira indica que as Ações de Saúde não dispensam a colaboração da iniciativa 
privada, a qual tem em relação a elas a situação de preeminência e não posição de mera 
complementaridade. 
   Assim sendo, o Sistema Saúde não pode deixar de servir-se da Rede Privada de forma constante e 
territorialmente abrangente. 
   Consequentemente, alcançar as Ações de Saúde à natureza de função pública, não se coaduna 
com a realidade, quer do exercício profissional da medicina, que em face do Sistema de Trabalho 
vigente. 
   Por essas mesmas razões, não se justifica abrir0se dispositivo concernente à desapropriação e 
intervenção na Rede Privada. No ponto, deverá prevalecer os princípios gerais de intervenção no 
estado no domínio privado, tal qual vier a constar da carta, no capitulo especifico. 
   Finalmente, a proibição da exploração dos serviços de saúde por empresas ou capitais estrangeiros 
é matéria de legislação ordinária. 
Parecer:   
   Prejudicada.  
O Sistema de Saúde não pode deixar de servir-se da Rede Privada, explicitando-se em dispositivo 
próprio, a sua participação. Por outro lado, entende o Relator que a proibição da exploração dos 
serviços de saúde por empresas ou capitais estrangeiros, pela sua importância e repercussão 
econômico-social deve ser tratada como matéria constitucional no Brasil. 
 
   
 EMENDA:01207 PARCIALMENTE APROVADA 
Autor:   
   ÁTILA LIRA (PFL/PI) 
Texto:   
   Acrescentar parágrafo ao art. 48 do Substitutivo  
Art. 48 ................................. 
Parágrafo 1o. - Os agentes econômicos executarão ações de saúde de natureza supletiva às ações 
do Estado, na forma por ele regulamentada. 
Justificativa: 
   Os agentes econômicos já são obrigados por lei a executar ações de saúde ocupacional e por 
conveniência própria ações de Saúde Assistencial. É bom para os trabalhadores que tais atribuições 
fiquem expressas na Constituição. 
Parecer:   
   Aprovada Parcialmente.  
Acolhida parcialmente no mérito, assegurando-se, em dispositivo próprio, a colaboração do setor 
privado em conformidade com as diretrizes da política nacional de saúde. 
 
   
 EMENDA:01208 PARCIALMENTE APROVADA 
Autor:   
   ÁTILA LIRA (PFL/PI) 
Texto:   
   Acrescentar parágrafo ao art. 48 do Substitutivo  
Art. 48 ........................... 
Parágrafo 1o. - O indivíduo é responsável por promover e proteger a sua saúde e de sua família. 
Justificativa: 
   E através de conveniência individual de responsabilidade sobre saúde que o Homem melhora a sua 
qualidade de vida, independente da tutela do Estado. 
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Parecer:   
   Aprovada Parcialmente.  
Acolhida parcialmente no mérito, resguardando-se, em dispositivo próprio, a co-responsabilidade do 
indivíduo e do Estado na promoção e proteção da saúde. 
 

___________________________________________________________________ 

FASES J e K 

 EMENDA:00284 NÃO INFORMADO 
Autor:   
   RENATO VIANNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Supressiva ao anteprojeto do Relator  
Suprima-se o conteúdo do art. 349 e 354. 
Justificativa: 
   Determina o art. 349 que “A saúde é direito de todos e dever do Estado”. O art.354, por sua vez, 
preceitua: “As ações de saúde são de natureza pública, cabendo ao Estado sua regulação, execução 
e controle”. 
   Todo conteúdo desses dois artigos está contemplado no art.13, I, b, que diz ser a saúde, entre 
outros bens básicos da vida humana, garantida pelo Estado como seu primeiro dever. 
  
 EMENDA:00712 NÃO INFORMADO 
Autor:   
   EDME TAVARES (PFL/PB) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA DO ART. 354  
Art. 354 - Suprima-se 
Justificativa 
O assunto já foi tratado nos artigos anteriores, especificamente nos arts. 351, 352 e 353, sendo o 
artigo em foco desnecessário por redundante. 
 
   
 EMENDA:01165 REJEITADA 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo emendado: 354  
Substituir a palavra "regulação" por "regulamentação". 
Justificativa: 
   A substituição visa dar uma padronização redacional ao texto, para que se evitem interpretações 
divergentes. 
Parecer:   
   A palavra "regulação" tem um sentido muito mais amplo que "regulamentação".  
A alteração restringirá o alcance do dispositivo do Anteprojeto.  
Pela rejeição. 
   
 EMENDA:01389 NÃO INFORMADO 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda supressiva do art. 354.  
Art. 354. Suprima-se. 
Justificativa: 
   O assunto já foi tratado nos artigos anteriores, especificamente nos arts.351, 352 e 353, sendo o 
artigo em foco desnecessário por redundante. 
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 EMENDA:02506 NÃO INFORMADO 
Autor:   
   IVO VANDERLINDE (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA DO ART. 354  
Art. 354 - Suprima-se 
Justificativa: 
   O assunto já foi tratado nos artigos anteriores, especificamente nos arts.351, 352 e 353, sendo o 
artigo em foco desnecessário por redundante. 
  
 EMENDA:02687 NÃO INFORMADO 
Autor:   
   OSWALDO ALMEIDA (PL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO; Art. 354  
O art. 354 do anteprojeto passa a ter a seguinte redação:  
Art. 354 - As ações de saúde são funções de natureza pública, cabendo ao estado sua normatização 
e controle, e ao setor privado poderá ser delegado o direito da prestação de serviços de saúde, sob 
condições estabelecidas em lei própria. 
Justificativa 
Deixar, em um texto constitucional, apenas o Estado como responsável pelas ações de saúde é coibir 
o setor privado de toda iniciativa na prestação de serviços na área de saúde, relegando o usuário / O 
DOENTE a uma situação de total dependência dos serviços públicos, que já não atendem, hoje, com 
eficiência as demandas da população. 
 
 EMENDA:03188 NÃO INFORMADO 
Autor:   
   MENDONÇA DE MORAIS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva do Art. 354  
Art. 354 - Suprima-se 
Justificativa: 
     O assunto já foi tratado nos artigos anteriores, especificamente nos arts.351, 352 e 353, sendo o 
artigo em foco desnecessário por redundante.  
 
 EMENDA:05447 NÃO INFORMADO 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda supressiva, no todo ou em parte dos arts. 353, 354, 355, 356, 357, 359 e 368 da Seção I, 
capítulo II do título IX do anteprojeto do relator;  
Suprimam-se no todo ou em parte, os arts. 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359 e 360, dando-
se ao Título IX  
Secção I  
a seguinte nova redação:  
DA SAÚDE  
Art. - A saúde é direito de todos e devendo Estado.  
Art. 350 - O Estado assegura o direito à saúde mediante:  
I - implementação de políticas econômicas e sociais que visam à eliminação ou redução do risco de 
doenças e de outros agravos à saúde;  
II - acesso universal, igualitário e gratuito às ações e serviços de promoção, proteção e recuperação 
da saúde, de acordo com as necessidades de cada um.  
Art. - A Lei vedará prática cientificas ou experimentais que atentem contra a vida, a integridade física 
e a dignidade da pessoa.  
Art. - É assegurada, na área da saúde, a liberdade de exercício profissional e de organização de 
serviços privados.  
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§ 2o. - O setor privado de prestação de serviços de saúde pode participar na assistência da 
população, tendo preferência e tratamento especial as entidades filantrópicas.  
§ 1o. - O Estado assegura acesso à educação, à informação e aos métodos científicos de regulação 
da fecundidade que não atendem contra a saúde, respeitado o direito de opção individual.  
Art. - A Lei sobre as condições e requisitos que facilitem a remoção de órgãos e tecidos humanos 
para fins de transplante e de pesquisa. 
Justificativa: 
   Nem uma palavra foi acrescida ou alterada no texto do anteprojeto apresentado à Comissão de 
Sistemática. 
   Procuramos, apenas, através de supressão, sistematizar o texto, tornando-o compatível consigo 
próprio, com o texto aprovado pelas Comissões, e enxugando-o de matéria não constitucional. 
   Com isto, apresentamos a plenário um texto mais adequado a uma Constituição. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE M 

 EMENDA:00258 PARCIALMENTE APROVADA 
Autor:   
   RENATO VIANNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Supressiva ao Anteprojeto do Relator  
Suprima-se o conteúdo do art. 343 e 348. 
Justificativa 
Determina o art.343 que “A saúde é direito de todos e dever do Estado". O art. 348, por sua vez, 
preceitua: "As ações de saúde são de natureza pública, cabendo ao Estado sua regulação, execução 
e controle.” 
Todo conteúdo desses dois artigos está contemplado no art. 13, I, b, que-diz ser a saúde, entre 
outros bens básicos da vida humana, garantida pelo Estado como seu primeiro dever. 
Parecer:   
   O substitutivo do Relator atendeu parcialmente à emenda do Constituinte, suprimindo parte  
do Art. 348.  
Foi mantido o conteúdo do Art. 343 e a parte final do Art. 348.  
Pela aprovação parcial. 
   
 EMENDA:00654 REJEITADA 
Autor:   
   EDME TAVARES (PFL/PB) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA DO ART. 348  
Art. 348 - Suprima-se 
Justificativa: 
   O assunto já foi tratado nos artigos anteriores, especificamente, nos arts.345, 346 e 347, sendo o 
artigo em foco desnecessário por redundante. 
Parecer:   
   Considera-se indispensável assegurar ao Poder Público a regulamentação, execução e controle 
das ações de saúde, especialmente tendo em vista a supressão dos artigos anteriores 345, 346  
e 347.  
Pela rejeição. 
   
 EMENDA:01081 PREJUDICADA 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo emendado: 348  
Substituir a palavra "regulação" por "regulamentação". 
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Justificativa: 
   A substituição visa dar uma padronização redacional ao texto, para que se evitem interpretações 
divergentes. 
Parecer:   
   O artigo a que se refere a Emenda não corresponde ao conteúdo proposto.  
pela prejudicialidade. 
   
 EMENDA:02374 REJEITADA 
Autor:   
   IVO VANDERLINDE (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA DO ART. 348  
Art. 348 - Suprima-se 
Justificativa: 
   O assunto já foi tratado nos artigos anteriores, especificamente nos arts.345, 346 e 347, sendo o 
artigo em foco desnecessário por redundante. 
   Do ponto de vista técnico, pode-se dizer que tais normas minerais exigem conhecimentos relativos 
simples e que podem, perfeitamente, ser avaliados, no seu bom aproveitamento, pelos órgãos 
estaduais ligados ao setor. 
   Especificamente referindo-se às águas subterrâneas, o seu uso no Brasil nunca foi regulado, o que 
demonstra o atraso do setor em relação à matéria. A nova Carta Magna deverá tratar 
adequadamente o assunto criando as condições que levam a lei ordinária a regular o aproveitamento 
desse recurso natural de grande importância para as gerações atuais e futuras do País. Quanto a 
águas minerais, elas são subutilizadas justamente pela pouca agilidade das normas que regulam a 
sua extração e pelos entraves burocráticos impostos pela lei. 
Parecer:   
   A Emenda é rejeitada, uma vez que o enunciado do art. 348 é considerado fundamental nas 
definições de atribuições na área de saúde. 
   
 EMENDA:02541 PREJUDICADA 
Autor:   
   OSWALDO ALMEIDA (PL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO; Art. 348  
O art. 348 do anteprojeto passa a ter a seguinte redação:  
Art. 348 - As ações de saúde são funções de natureza pública, cabendo ao estado sua normatização 
e controle, e ao setor privado poderá ser delegado o direito da prestação de serviços de saúde, sob 
condições estabelecidas em lei própria. 
Justificativa: 
   Deixar, em um texto constitucional, apenas o Estado como responsável pelas ações de saúde é 
coibir o setor de toda iniciativa na prestação de serviços na área de saúde, reelegendo o usuário (O 
DOENTE) a uma situação de total dependência dos serviços públicos, que já não atendem, hoje, com 
eficiência as demandas da população. 
Parecer:   
   A modificação da redação do art. 348 fica prejudicada pois, o mesmo foi suprimido. 
   
 EMENDA:03017 PARCIALMENTE APROVADA 
Autor:   
   MENDONÇA DE MORAIS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva do Art. 348  
Art. 348 - Suprima-se 
Justificativa: 
    O assunto já foi tratado nos artigos anteriores, especificamente nos arts.345, 346 e 347, sendo o 
artigo em foco desnecessário por redundante. 
Parecer:   
   Acolhida a supressão da primeira parte do dispositivo, sendo impossível retirar do Poder Público a 
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regulamentação, execução e controle das ações de saúde, devido às condições socioeconômicas do 
País. Mas a assistência à saúde permanece livre à iniciativa privada.  
Pela aprovação parcial. 
   
 EMENDA:05475 REJEITADA 
Autor:   
   JORGE VIANNA (PMDB/BA) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 348  
SUPRIMA-SE DO PROJETO:  
ARTIGO 348 
Justificativa: 
   O assunto pode ser considerado como tratado nos Artigos anteriores, principalmente no Art.347 e 
seus itens. 
   Por sua vez, a palavra “execução”, aplicada neste Artigo dá ideia de exclusividade da execução de 
serviços médicos ao Estado. 
Parecer:   
   Embora o art. 348 mereça, realmente, alguns reparos, as sugestões contidas na Emenda não lhe 
suprem as deficiências. 
   
 EMENDA:05806 REJEITADA 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   Modificar a redação do Artigo 348, incluindo as palavras "Privada" e "Normalização" e excluindo  
a palavra "execução", ficando assim redigido:  
Artigo 348 - As ações de saúde são de natureza pública e privada, cabendo ao Estado a sua 
regulação, normalização e controle. 
Justificativa: 
   Da forma em que está redigido exclui a execução de programas de saúde por empresas privadas. 
Isto não é possível por que se sabe, sobejamente, que só o Governo não atende satisfatoriamente. 
Por outro lado, na democracia, a livre iniciativa que ser estimulada, embora sob o controle do 
Governo. 
Parecer:   
   Embora o art. 348 mereça, realmente, alguns reparos, as sugestões contidas na Emenda não lhe 
suprem as deficiências. 
   
 EMENDA:07444 REJEITADA 
Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao Art. 348 a seguinte redação:  
"Art. 348 - As ações de saúde são funções de natureza social, cabendo ao Estado a 
sua normatização, execução direta ou através de terceiros, e controle." 
Justificativa: 
   Admitido a existência de atividades não sociais na proteção e, principalmente, na recuperação da 
saúde, não porque se deve exclusividade ao Estado para a execução das ações de saúde. Pois, isso 
equivalerá à estatização total. Cabe sim, com exclusividade, ao Estado a normatização e o controle. 
   Por sua vez a execução, quando realizada diretamente pelo Estado, cabe ao sistema único de 
saúde. 
   Mas, como a execução também pode se dar através da livre iniciativa, é importante que seja 
prevista a sua participação. 
Parecer:   
   Realmente, o Art. 348 do Projeto merece reparos, se bem que fora da orientação proposta na 
Emenda.  
Pela rejeição. 
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 EMENDA:07638 REJEITADA 
Autor:   
   JORGE VIANNA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: art. 348.  
O art. 348 do Projeto passa a ter a seguinte redação:  
Art. 348.- As ações de saúde de natureza pública e privada integrarão um Sistema Nacional de 
Saúde, tendo como seu órgão superior o Conselho Nacional de Saúde que indicará as políticas 
de atuação do setor, definidas e disciplinadas em lei complementar.  
§ 1o.- O Conselho Nacional de Saúde, mediante lei complementar, definirá a política nacional 
de saúde, bem como as formas de organização, planejamento, financiamento e coordenação inter-
institucional das entidades de saúde.  
§ 2o. - O Conselho Nacional de Saúde será integrado, de forma paritária, por representantes técnicos 
do Poder Executivo, das entidades dos trabalhadores, patronais e dos prestadores de serviços de 
abrangência nacional. 
Justificativa: 
   É preciso não esquecer a rede privada nas ações de saúde que hoje representam mais de 80% dos 
leitos disponíveis para a recuperação da saúde e se faz necessário que sua coordenação passa a ser 
controlada e dirigida por um Conselho Nacional de Saúde. 
Parecer:   
   O Art. 348 do Projeto realmente merece reparos, mas a proposta contida na Emenda não lhe supre 
a deficiência.  
Pela rejeição. 
   
 EMENDA:07813 PARCIALMENTE APROVADA 
Autor:   
   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: artigo 348  
Suprima-se do Projeto: o art. 348 
Justificativa: 
   O disposto no artigo suprimido já se contem no art.347, Inciso I. Por ser repetitivo deve ser 
suprimido. 
Parecer:   
   O Art. 348 foi parcialmente suprimido no Substitutivo do Relator, quando foi retirada a expressão 
"função pública".  
A execução, controle e regulamentação das ações de saúde pública continuam cabendo ao Estado.  
Desta forma, a emenda foi parcialmente contemplada, uma vez que o Art. 347 foi suprimido e deixou 
de existir a redundância referida na justificação da emenda.  
Pela aprovação parcial. 
   
 EMENDA:07896 PARCIALMENTE APROVADA 
Autor:   
   ADHEMAR DE BARROS FILHO (PDT/SP) 
Texto:   
   Dê-se as disposições adiante enumeradas a seguinte redação:  
[...] 
Art. 347 - As ações de saúde são de natureza pública, cabendo à União sua regulamentação,  
execução e controle.  
I. É assegurada, na área de saúde, a liberdade de exercício profissional e de organização de 
serviços, na forma da lei e de acordo com os princípios da política nacional de saúde.  
II. O setor privado de prestação de serviços de saúde pode participar de forma complementar 
na assistência à saúde pode participar de forma complementar na assistência à saúde da 
população, sob as condições estabelecidas em contrato de direito público, tendo preferência e 
tratamento especial as entidades sem fins lucrativos.  
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III. O Poder Público pode intervir nos serviços de saúde de natureza privada necessários ao alcance 
dos objetivos básicos da política nacional do setor.  
IV. Fica proibida a exploração direta ou indireta, por parte de empresas e capitais de procedência 
estrangeira, dos serviços de assistência à saúde no País.  
[...] 
Justificativa: 
   Estuda-se, a nível da Assembleia Constituinte, a melhor forma de convivência democrática no País. 
E através da eleição livre, pelo voto popular, foi determinado o perfil da Constituinte, que melhor 
atenderá aos anseios da Nação. 
   No setor da Saúde, coloca-se a evolução de proposições atribuídas às conclusões de Conclaves 
Nacionais de Saúde, havidos em período pré-constituinte. Se não bastasse serem oriundas das 
conclusões dirigidas em conclaves viciados, como todos sabem, as próprias proposituras, com seu 
caráter eminentemente estatizante, divergem do contexto filosófico e dialético da maioria absoluta 
dos membros que compõem a Assembleia Nacional Constituinte, caracterizando-se basicamente pela 
inviabilidade da sua execução, dentro de princípios não totalitários, não autoritaristas ou de respeito à 
lei. 
   A evidência da realidade nacional hoje experimentada no setor, onde a Direções organizadas, que 
galgaram o comando das ações de saúde já executam, precipitada e sofregamente a chamada 
“reforma sanitária” (não obstante ainda não haver definição da constituinte ou do Congresso Nacional 
sobre a matéria e a Lei nº6229 de 17 de julho de 1975 que dispõe sobre a organização do Sistema 
Nacional de Saúde ainda estar vigente) define, o quanto alienado e ilegal se delineia para o País, no 
Setor, a tentativa de estabelecer a irreversidade da propositura. 
   O entendimento da palavra saúde é amplo e definiria, por si só a própria finalística de Governo. É 
por isso que para sua consecução é fundamental que se organize um sistema, que envolva integrada 
e harmonicamente todos os setores do Poder Público, em todos os níveis, assim como os demais 
setores da Sociedade, inclusive o privado, que sob uma definição de competência pela União e 
controle de resultados, participem efetivamente do sistema, proporcionando um produto final linear, 
de serviços à população, na promoção, proteção e recuperação da saúde em todos os seus aspectos 
e na forma definida pela OIT. É esta a opção que se oferece no momento. 
Parecer:   
   A emenda propõe nova redação para vários artigos da Seção de Saúde. Alguns foram aceitos, 
outros não, no Substitutivo do Relator.  
Pela aprovação parcial. 
   
 EMENDA:08433 PARCIALMENTE APROVADA 
Autor:   
   JOSÉ ELIAS MURAD (PTB/MG) 
Texto:   
   Acrescenta Parágrafo Único ao Art. 348  
Art. 348 - ................................ 
Parágrafo Único - O Estado criará laboratórios de referência para o controle de qualidade de 
alimentos, medicamentos e outros produtos de consumo e uso humano utilizados no Território 
Nacional. 
Justificativa: 
   O princípio constitucional deve ser claro e preciso. Não deve deixar margem a dúvidas e 
interpretações. 
   O controle de qualidade relativo à produção, distribuição, fiscalização, sanções de medicamentos e 
alimentos, principalmente, bem como e de forma sucedânea a cosméticos saneantes, etc., não pode 
se distanciar do princípio, a fim de que o Estado disponha de mecanismos efetivos para a defesa dos 
cidadãos. 
   A proliferação de marcas de medicamentos, alimentos, cosméticos, saneantes, etc. colocada sob 
os múltiplos disfarces do Marketing e da mercadologia inunda o mercado e deixa o cidadão 
consumidor sim os meios naturais de se prevenir contra as eventuais distorções, tão comuns e tão 
condenáveis na pratica cotidiana. 
   O dispositivo proposto complementa e clarifica a norma já aceita pela Comissão de Sistematização, 
estendendo seu beneplácito de forma técnica e operativa para os segmentos que devem ser 
prioritariamente alcançados pelo princípio constitucional. 
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Parecer:   
   A alteração proposta a nível do art. 348, que foi suprimida, pode ser encontrada, em seu mérito, 
contemplada no art. 203 do novo Projeto de Constituição. 
   
 EMENDA:11532 PARCIALMENTE APROVADA 
Autor:   
   OSWALDO ALMEIDA (PL/RJ) 
Texto:   
   Dispositivo Emendado; Art. 348  
O art. 348 do projeto passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 348 - As ações de saúde são funções de natureza pública, cabendo ao estado sua normatização 
e controle, e ao setor privado poderá ser delegado o direito da prestação de serviços de saúde, sob 
condições estabelecidas em lei própria. 
Justificativa: 
   Deixar, em um texto constitucional, apenas o Estado como responsável pelas ações de saúde é 
coibir o setor de toda iniciativa na prestação de serviços na área de saúde, relegando o usuário (O 
DOENTE) a uma situação de total dependência dos serviços públicos, que já atendem, hoje, com 
eficiência as demandas da população. 
Parecer:   
   A Emenda em apreço é contemplada parcialmente, no seu mérito, na nova redação do Art. 348 e 
parágrafos. 
   
 EMENDA:12101 APROVADA 
Autor:   
   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao § 1º do art. 349:  
"É vedada a destinação de recursos públicos para instituições privadas de saúde sob qualquer forma, 
inclusive isenções fiscais e abatimentos de despesas dos rendimentos para efeito de tributação". 
Justificativa: 
   O estado tem que utilizar seus recursos na sua própria prestação de serviços de saúde. 
   E ingenuidade querer se acreditar que a empresa privada somará seus recursos ao do Estado para 
melhor atender ao povo. No máximo melhoraria a situação de um grupo de privilegiados. 
   Em termos de saúde e educação não pode haver privilégios custeados pelos cofres públicos. 
Parecer:   
   A emenda em apreso foi aprovada em seu mérito no Art. 348, § 4º, II. 
  
 EMENDA:12257 REJEITADA 
Autor:   
   DÁLTON CANABRAVA (PMDB/MG) 
Texto:   
   Art. 348, suprima-se. 
Justificativa: 
   É repetitivo e não se justifica, sendo redundante e prolixo.  
Parecer:   
   A Emenda é rejeitada, uma vez que o enunciado do artigo 348 é considerado fundamental nas 
definições de atribuições na área de Saúde. 
   
 EMENDA:13060 REJEITADA 
Autor:   
   ADYLSON MOTTA (PDS/RS) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 348  
Suprima-se do Projeto:  
a) O Art. 348. 
Justificativa: 
   A constituição é certa de princípios. 
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   O dispositivo que se visa suprimir, ficaria melhor assentado em legislação ordinária. 
Parecer:   
   A emenda é rejeitada. O Art. 348 contém princípios básicos para a delimitação da atuação na área 
de Saúde. 
   
 EMENDA:13566 REJEITADA 
Autor:   
   DIONÍSIO HAGE (PFL/PA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 348, Caput  
Dê-se ao Art. 348 do Projeto de Constituição, da Comissão de Sistematização, a seguinte redação:  
"Art. 348 - Nas ações de natureza pública, cabe ao Estado a regulação, execução e controle." 
Justificativa: 
   A democracia coloca o bem social e a promoção humana como objetivos fundamentais a serem 
alcançados. 
   Ao estado, A Democracia reserva o papel primordial, como regulador das relações entre os 
diferentes segmentos sociais, tendo por meta oferecer a todos igual oportunidade, bem como 
assegurar adequada distribuição da riqueza nacional. 
   Não obstante, a Democracia alcança seus objetivos sociais e confere responsabilidades ao Estado, 
sem ser estatizante. 
   Não pode ser diferente na área da assistência à saúde da população brasileira. É preciso que o 
Poder Público assuma suas indeclináveis responsabilidades. 
   Simultaneamente, é preciso assegurar à Sociedade o direito de participar do processo assistencial, 
quer sob forma de prática liberal, quer sob de empresas privadas que atuem respeitando a ética 
profissional. 
   A redação final dada ao projeto de Constituição pela Comissão de Sistematização, para ser 
apreciado e votado pelo plenário da Assembleia Nacional Constituinte, é inteiramente desequilibrado, 
na sua Seção correspondente à saúde (art.343 até art.354). 
   A proposta confunde o papel a ser desempenhado pelo Estado com a estatização da Assistência 
médico – odontológica. Senão, vejamos os profissionais liberais, as instituições filantrópicas, o 
cooperativismo médico, as empresas privadas éticas, que constituem a grande parcela da atual 
estrutura assistencial do País, ficam submetidas ao Sistema Único de Saúde, estatal. Cumprirão as 
determinações que lhe forem feitas e participação completamente na assistência à saúde da 
população. Sempre sob condições do direito público e podendo sofrer intervenção ou desapropriação, 
quando isto interessar ao Sistema Único da Saúde. 
    Por todos esses motivos, não é aceitável, para uma Nação que pretende construir uma sociedade 
aberta, com um mínimo de intervencionismo do Estado - e nunca através da estatização – o texto 
submetido à apreciação dos Constituintes, nos termos em que está.   
Parecer:   
   A exigência de unicidade das ações de saúde impõe a necessidade de o Poder Público assumir a 
regulação, execução e controle das mesmas, o que, de forma alguma, exclui a livre iniciativa privada, 
devidamente explicitada em dispositivo próprio.  
Pela rejeição. 
   
 EMENDA:13629 REJEITADA 
Autor:   
   ANTÔNIO SALIM CURIATI (PDS/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: art. 348  
Suprima-se o art. 348. 
Justificativa: 
   As ações de saúde não podem ficar restritas ao setor público, devendo o Estado apenas 
regulamentar e fiscalizar a execução do sistema de atendimento à saúde. 
Parecer:   
   É inviável no País deixar as ações de saúde exclusivamente a cargo do setor privado, dado as 
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condições socioeconômicas vigentes.  
Pela rejeição. 
   
 EMENDA:13647 REJEITADA 
Autor:   
   ROBERTO BALESTRA (PDC/GO) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprimir o art. 348 do Projeto. 
Justificativa: 
   O assunto pode ser considerado como tratado nos artigos anteriores, principalmente no artigo 54 e 
seus itens por sua vez, a palavra “execução”, aplicada neste artigo dá ideia de exclusividade da 
execução de serviços médicos ao Estado. 
Parecer:   
   A regulamentação, execução e controle das ações de saúde são aspectos cruciais na organização 
de um sistema único de saúde. O Poder Público não poderia dispensá-los. Entretanto, ressalta-se, 
explicitamente, a livre iniciativa privada no setor.  
Pela rejeição. 
   
 EMENDA:13797 PARCIALMENTE APROVADA 
Autor:   
   FRANCISCO KUSTER (PMDB/SC) 
Texto:   
   Acrescente-se ao Projeto de Constituição (da Comissão de Sistematização) o seguinte 
texto complementar ao § 2o. do artigo 349:  
§ 2o. - O setor privado de prestação de serviços de saúde pode participar de forma complementar na 
assistência à saúde da população, sob as condições estabelecidas em contrato de direito público, 
tendo preferência e tratamento especial as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. 
Justificativa: 
   O que justifica o encaminhamento de nossa proposta ligada à área da saúde, está fundamentado 
no texto da Palestra proferida pelo Presidente da UNIMED DO BRASIL – na Subcomissão de Saúde, 
Seguridade e Meio Ambiente, a saber: 
   “ O cooperativismo também, como doutrina democrática, baseada na livre adesão, na sociedade de 
pessoal e não de capital, permite que sejam criados instrumentos, que tenham condições de coibir os 
excessos caracterizados pela hipertrofia do Estado/empresa e, ao mesmo tempo, impedir que o 
mercantilismo multinacional invada mais a nossa economia, estabelecendo veículos colonialistas, 
através de uma desnacionalização das nossas riquezas. 
   Especificamente na área da saúde, nós temos condições, graças ao que já tem no Brasil, 
congregando cerca de 40.000 profissionais na área da saúde, que atendem cerca de 7 milhões de 
usuários – ter uma opção para aquelas propostas representadas pela medicina liberal e pela 
medicina com ânimo de lucros”. 
Parecer:   
   A Emenda propõe um novo texto para o § 2º do Art. 349 o que foi parcialmente acolhida. (Atual Art. 
348, § 2º.). 
   
 EMENDA:13904 PREJUDICADA 
Autor:   
   BORGES DA SILVEIRA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 348 esta redação:  
Art. 348. Respeitadas as atividades da iniciativa privada, as ações básicas de saúde são funções de 
natureza pública, cabendo ao Estado sua normatização, execução e controle. 
Justificativa: 
   É preciso que a Constituição preveja o posicionamento da iniciativa privada, nas ações básicas de 
saúde. Não podemos, simplesmente, impedir a atuação das empresas privadas pois isso contraria, 
frontalmente, o próprio teor da Carta que estamos elaborando e que se assenta no princípio do 
respeito à iniciativa privada. 
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Parecer:   
   A Emenda em questão é contemplada em seu mérito nos Artigo 348, caput, §1o., 2o., 3o. e 4o.. 
   
 EMENDA:14236 REJEITADA 
Autor:   
   MARCONDES GADELHA (PFL/PB) 
Texto:   
   Suprima-se o art. 348. 
Justificativa: 
   O dispositivo é inócuo e redundante. 
Parecer:   
   A Emenda foi rejeitada pois os princípios estabelecidos no Art. 348 são considerados cardeais no 
contexto de Saúde no Brasil. 
 
 EMENDA:14569 REJEITADA 
Autor:   
   ERVIN BONKOSKI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emendas No.  
Dêem-se ao Título IX - Da Ordem Social, Capítulo II - da Seguridade Social, Seção I, da Saúde, a 
seguinte redação:  
Art. 343 - A saúde é direito de todos e dever do Estado e da Sociedade.  
Art. 345 - As ações e serviços de saúde compõem uma rede integrada e constituem um Sistema de 
Saúde, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:  
I - comando administrativo do Governo da União;  
Art. 345 - O Sistema de Saúde será financiado com recursos do Fundo Nacional de 
Seguridade Social, e com recursos de receitas específicas dos Estados e Municípios.  
Art. 347 - Compete à União, mediante o Sistema de Saúde:  
Art. 348 - As ações de Saúde são de natureza pública, cabendo à União sua regulamentação 
e controle. Caberá ainda, aos Estados e aos Municípios a sua execução, de forma 
integrada, conforme se dispuser em lei.  
Art. 350 - A Saúde Ocupacional é parte integrante do Sistema de Saúde, organizada, mantida e 
executada pelo Ministério do Trabalho, na forma que se dispuser em Lei ou 
Convenção Internacional,  
I - ........................................  
II ..........................................  
III - participação na gestão dos serviços internos e externos aos locais de trabalho, relacionados à 
segurança, higiene e medicina do trabalho.  
Art. 351 - As políticas relativas à formação e utilização de recursos humanos, a insumos, 
a equipamentos, a pesquisas e ao desenvolvimento científico e tecnológico na área de saúde e 
de saneamento básico subordinam-se aos interesses e diretrizes do Sistema de Saúde, 
desenvolvendo-se integralmente.  
Art. 353. ...........................  
§ 1o. ..................................  
§ 2o. Os recursos internos ou externos, de entidades públicas ou privadas, nacionais, estrangeiras ou 
internacionais, destinados a financiamento de programas de pesquisa ou assistência na área de 
planejamento familiar, só poderão ser utilizados após autorização do órgão máximo do Sistema de 
Saúde. 
Justificativa: 
   O caráter eminente estatizante da atual proposta da Constituição para a Seção Saúde, diverge do 
contexto filosófico e dialético que a população do País expressou através do VOTO LIVRE, para a 
composição da própria Assembleia Constituinte. Isso caracteriza, basicamente, a inviabilidade da sua 
execução dentro de princípios democráticos, portando, não totalitários, não autoritaristas ou de 
respeito à Lei. A própria efetivação desta propositura, como vem sendo executada atualmente, de 
modo sôfrego, sem amparo da Lei, demonstra esta realidade de afirmação. Propõe-se mais uma lei 
para não ser cumprida, enquanto a Lei 6229, de 17 de junho de 1975 vige sem ser observada pelo 
Órgão máximo do sistema. Propõe-se que este mesmo órgão seja agigantado, comandado aquilo 
que até então não soube definir. 
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   A efetivação de um Sistema de Saúde integrado por todos os segmentos hierárquicos envolvidos 
no problema, disciplinado e controlado pela União, atenderá a finalística desejada, dentro da dialética 
da Sociedade, proporcionando um produto final linear, de serviços à população, na promoção, 
proteção e recuperação da Saúde, em todos os aspectos, harmonicamente.  
Parecer:   
   A exigência de unicidade do sistema de saúde, garantindo o acesso igualitário da população ao 
mesmo, aliada à necessidade de concisão do texto, obrigou à supressão de todos os aspectos cujo 
detalhamento pudesse ser deixado à disciplinação posterior.  
Pela rejeição. 
 
 EMENDA:14625 PARCIALMENTE APROVADA 
Autor:   
   OSWALDO LIMA FILHO (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda aos artigos 343 e 348 e 350 a 352 Substitui os arts. de 343 a 348 e de 350 a 352 pela 
seguinte redação:  
Art. 343. - A saúde é direito de todos e dever do Estado e sua promoção, proteção e 
recuperação será exercida com observância das seguintes diretrizes:  
I - Acesso universal e igualitário às ações e serviços;  
II - comando administrativo único e planejamento e orçamento integrados em cada nível de governo;  
III - execução descentralizada das ações e serviços pelos Municípios e Estados, conforme seu grau 
de complexidade e a estrutura administrativa local;  
IV - controle público da operação, através da participação dos usuários na gestão em todos 
os níveis;  
V - responsabilidade do Estado pela normatização e controle das ações de saúde empreendidas pelo 
setor privado, bem como submissão da contratação desses serviços às normas de direito público.  
Parágrafo único - Os recursos federais destinados à promoção, proteção e recuperação de saúde 
serão distribuídos aos Estados, Municípios e Distrito Federal, segundo critérios definidos em lei, 
baseados nas necessidades locais e na carência relativa de recursos próprios. 
Justificativa: 
   Os textos que se propõe substituir, estão em evidente inadequação aos propósitos e características 
de um texto constitucional, por tratar em minúcias, e em estilo prolixo, da questão. O texto sugerido 
como emenda procura conservar os dispositivos essenciais, de princípios, do texto anterior, de 
maneira a orientar o desdobramento posterior da matéria em leis, decretos e outros instrumentos 
normativos. 
   Adicionalmente, é acrescentado o parágrafo único que visa a garantir que a transferência de 
recursos para Estados, Municípios e Distrito Federal se faça, segundo critérios objetivos 
estabelecidos em lei, de sorte a evitar as arbitrariedades e influências indevidas comuns neste tipo de 
transferência.   
Parecer:   
   A Emenda propõe alteração em vários dispositivos do Projeto de Constituição da Seção Saúde.  
Algumas propostas foram de alguma forma aproveitadas pelo Relator no seu Substitutivo. Outras 
não.  
Pela aprovação parcial. 
   
 EMENDA:14979 PARCIALMENTE APROVADA 
Autor:   
   JOSÉ FREIRE (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda ao artigo 343 a 354  
Substitui os artigos 343 a 354 da Seção I,  
Capítulo II, Título IX pela seguinte redação:  
Art. - A promoção, proteção e recuperação da saúde será exercida com observação das 
seguintes diretrizes:  
I - Acesso universal e igualitário às ações e serviços;  
II - comando administrativo único e planejamento e orçamento integrados em cada nível de governo;  
III - execução descentralizada das ações e serviços pelos Municípios e Estados, conforme seu grau 
de complexidade e a estrutura administrativa local,  
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IV - controle público da operação, através da participação os usuários na gestão em todos os níveis;  
V - responsabilidade do Estado pela normatização e controle das ações de saúde empreendidas pelo 
setor privado, bem como submissão da contratação desses serviços Às normas de direito público.  
Parágrafo único - Os recursos federais destinados à promoção, proteção e recuperação de saúde 
serão distribuídos aos estados, municípios e Distrito Federal, segundo critérios definidos em lei, 
baseados nas necessidades locais e na carência relativa de recursos próprios. 
Justificativa: 
   O texto da seção I, capítulo II, título IX, que trata da saúde, está em evidente inadequação aos 
propósitos e características de um texto constitucional, por tratar em minúcias, e em estilo prolixo, da 
questão. O texto sugerido como emenda procura conservar os dispositivos essenciais, de princípios, 
do texto anterior, de maneira a orientar o desdobramento posterior da matéria em leis, decretos e 
outros instrumentos normativos. 
Parecer:   
   A emenda retira o direito de todos à saúde. Propõe outras diretrizes para o setor que estão 
acolhidas no substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
 EMENDA:15145 PARCIALMENTE APROVADA 
Autor:   
   BORGES DA SILVEIRA (PMDB/PR) 
Texto:  
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Alterado. Seção I do Cap. II do Título IX  
Dê-se à Seção I - da Saúde, do Capítulo II - da Seguridade Social, do Título IX - Da Ordem Social a 
seguinte redação:  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo II  
Da Seguridade Social  
Seção I  
Da Saúde  
Art. - A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado pelo acesso igualitário a um sistema 
nacional único de saúde, financiado por fundos disciplinados em leis pela União, Estados, Municípios, 
além de outras fontes, tendo em cada nível de governo direção administrativa descentralizada e 
interdependente e controle da comunidade.  
Parágrafo Único - Além de outras fontes, os Fundos de que trata este Artigo receberão recursos do 
Fundo Nacional da Seguridade Social, definidos em lei, nunca inferiores a 30%.  
Art. - Cabe ao Poder Público a regulamentação, execução e controle das ações de saúde, dando 
prioridade à assistência preventiva.  
§ 1o. - A assistência à saúde é livre à iniciativa privada, que a executará sem a ingerência do Poder 
Público, ressalvada a fiscalização e os casos previstos em lei.  
§ 2o. - O setor privado de prestação de serviços de saúde participará na assistência pública à saúde, 
sob as condições estabelecidas em lei.  
§ 3o. - Fica proibida a exploração direta e indireta, por parte de empresas e capitais de procedência 
estrangeira, dos serviços de assistência à saúde no País, conforme dispuser a lei.  
§ 4o. - É vedada a destinação de recursos públicos para investimento em Instituições privadas de 
saúde com fins lucrativos.  
Art. - Ao Sistema Nacional Único de Saúde compete, além de outras atribuições que a lei estabelecer, 
o controle, a fiscalização e a participação na produção de medicamentos, equipamentos, 
imunobiológicos, hemoderivados e  
outros insumos; disciplinar a formação e utilização de recursos humanos, as ações de saneamento 
básico, desenvolvimento científico e tecnológico e o controle e fiscalização da produção e qualidade 
nutricional dos alimentos, controle de tóxicos e inebriantes proteção do meio ambiente. 
Justificativa: 
   Esta proposta contem as sugestões dos parlamentos ligados à área de saúde. Representa uma 
tomada de posição consciente diante dos graves problemas que afligem esse setor e, de modo 
conciso, oferece soluções que representa o anseio de toda sociedade. 
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Parecer:   
   O texto proposto é acolhido em sua quase totalidade, definindo-se a necessidade de contrato de 
direito público na participação do setor privado, limitando-se a transferência de recursos para o setor 
privado aos orçamentários e acrescentando-se a saúde ocupacional como competência de sistema 
nacional único de saúde.  
Pela aprovação parcial. 
   
 EMENDA:15418 PREJUDICADA 
Autor:   
   RONALDO ARAGÃO (PMDB/RO) 
Texto:   
   Título IX  
da Ordem Social  
Capítulo II  
Da Seguridade Social  
Seção I  
da Saúde  
Artigo 350  
As ações e serviços de saúde são de natureza pública e privada.  
§ Único  
O planejamento, controle, supervisão e fiscalização de todas as ações e serviços de saúde no país 
serão atribuição exclusiva do Estado. 
Justificativa: 
   A emenda é aditiva 
   A conceituação de saúde no anteprojeto é vaga, pouco abrangente e não atribui ao cidadão 
responsabilidade ou deveres para com a própria saúde ou a alheia. 
   Os parágrafos propostos definem com mais clareza o “modos faciendi” capaz de assegurar o direito 
do cidadão aos cuidados estatais de saúde sem a exclusão ou atrofia dos serviços privados de 
saúde, assegura ainda, à unificação das ações e serviços estatais de saúde como se pretende no 
anteprojeto. 
   A emenda torna o texto mais claro e objetivo, e, ainda que aditiva, não alonga o texto pois 
pressupõe e acarretará a eliminação do Artigo nº 350 com seus dois incisos propiciando o 
“enxugamento” do texto constitucional. 
Parecer:   
   Em se ambicionando a unicidade das ações de saúde, paralelamente ao acesso igualitário da 
população às mesmas, cabe assegurar a competência do Poder Público na regulamentação, 
execução e controle das mesmas, resguardando-se, outrossim, a livre iniciativa privada em saúde no 
País. O assunto é definido no art. 348. O art. 350, suprimido, referia-se à saúde ocupacional. Pela 
prejudicialidade. 
   
 EMENDA:16315 PARCIALMENTE APROVADA 
Autor:   
   WALMOR DE LUCA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Acrescenta-se Parágrafo Único ao Art. 348  
Art. 348 - .............................. 
Parágrafo Único - O Estado criará laboratórios de referências para o controle de qualidade de 
alimentos, medicamentos e outros produtos de consumo e uso humano utilizados no Território 
Nacional. 
Justificativa: 
   O princípio constitucional deve ser claro e preciso. Não deve deixar margem a dúvidas e 
interpretações. 
   O controle de qualidade relativo à produção, distribuição, fiscalização, sanções de medicamentos e 
alimentos, principalmente, bem como, e de forma sucedânea e a cosméticos, saneantes, etc., não 
pode se distanciar do princípio, a fim de que o Estado disponha de mecanismos efetivos para a 
defesa dos cidadãos. 
   A proliferação de marcas de medicamentos, alimentos, cosméticos, saneantes, etc. colocadas os 
múltiplos disfarces do Marketing e da mercadologia, inunda o mercado e deixa o cidadão consumidor 
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sem os meios naturais de se prevenir contra eventuais distorções, tão comuns e tão condenáveis na 
pratica cotidiana. 
   O dispositivo proposto complementa e clarifica a norma já aceita pela Comissão de Sistematização, 
estendendo seu beneplácito de forma técnica e operativa para os seguimentos que devem ser 
prioritariamente alcançados pelo princípio constitucional. 
Parecer:   
   A proposição em tela acha-se, de forma genérica, contida no rol das atribuições do Poder Público 
no texto do Projeto. Pela aprovação parcial. 
   
 EMENDA:17249 PARCIALMENTE APROVADA 
Autor:   
   EDUARDO JORGE (PT/SP) 
Texto:   
   EMENDA AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE  
SISTEMATIZAÇÃO.  
A Seção I ("da Saúde") do Capítulo II ("da Seguridade Social") do Título IX ("da Ordem Social") passa 
a se constituir no Capítulo III - da Saúde, reordenando-se os demais Capítulos e Seções do Título IX, 
dando-se nova redação aos  
artigos 343 a 354 e acrescentando-se um novo 355, renumerando-se os demais:  
"Capítulo III  
Da Saúde  
[...] 
Art. 348. As ações de saúde são de natureza pública cabendo ao Estado sua 
regulamentação, execução e controle.  
[...] 
Justificativa: 

1. CARACTERIZAÇÃO GERAL 
   O nível de saúde da população resulta de um conjunto de condições associadas ao trabalho, 
alimentação, habilitação, transporte, educação, renda, meio ambiente, liberdade, lazer, posse da 
terra e acesso aos serviços de saúde. Desta forma, a saúde de um povo é resultado da forma de 
organização social da produção e da apropriação dos bens e serviços, que na sociedade brasileira 
tem gerado grandes desigualdades nos níveis de vida e de saúde. 
   Assim, se as camadas sociais mais ricas apresentam níveis de vida e de saúde semelhantes a 
dos países capitalistas centrais, a maioria da população tem um nível de vida e de saúde igual a 
dos países mais pobres do mundo. 
   As exigências do processo de acumulação do capital nas últimas décadas no país é responsável 
pelo desenvolvimento de um modelo econômico baseado na grande concentração do capital 
nacional associado ao capital internacional, na transferência para o Brasil de linhas de produção 
industrial extremamente lesivas para a saúde do trabalhador, e, na super-exploração da força de 
trabalho (transferência de grandes contingentes de trabalhadores do campo para a periferia das 
cidades, vivendo em condições sub-humanas, sem emprego fixo, sem proteção trabalhista e 
previdenciária, perda do valor real dos salários, aumento da jornada de trabalho, intensificação do 
ritmo de produção, etc.). 
   Isto trouxe reflexos graves para a qualidade de vida da população, que se encontra hoje em 
níveis que não correspondem ao grau de desenvolvimento econômico que o país alcançou segundo 
o último censo, 67% da população ativa no Brasil recebe até 2 salários mínimos, sendo que no 
Nordeste essa porcentagem chega a 84%, e dentre estes, 65% recebe menos de 1 salário mínimo. 
   A situação de saúde da população brasileira também não corresponde ao estágio atual de 
desenvolvimento do país se comparamos com a Argentina, Chile e Venezuela, veremos que temos 
uma mortalidade geral e infantil superior à desses países da América Latina. Internamente, 
observamos diferenças muito grandes no estado de saúde entre os brasileiros das diversas regiões 
e das diversas classes sociais um nordestino pobre vive 30 anos menos que um sulista rico; nos 
grupos pobres e explorados da população em todas as regiões, o risco da mortalidade infantil é 10 
vezes maior. 
   Em virtude desse processo de acumulação do capital, da exploração do trabalho, da urbanização 
desordenada, da produção industrial que se utiliza de equipamentos e substancias agressivas ao 
trabalhador, estabelecem-se altos índices de incidência dos diversos tipos de doenças nas 
diferentes regiões do país. 
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   Registra-se nas regiões sul e sudeste, uma grande incidência das doenças denominadas 
“modernas e industriais” ou outros, decorrentes das formas atuais de acumulação do capital e 
exploração da força de trabalho: ritmo de produção, organização do trabalho, contato com 
substancias nocivas, maquina inseguras etc. A morte por doenças cardiovasculares, câncer, 
doenças profissionais, acidentes do trabalho e por outras formas de violência, como suicídio, 
homicídio, acidentes de transito cresceram bastante de 1690 para cá. As doenças crônico-
degenerativas constituem causa importante de aposentadoria por invalidez, e as cardiovasculares 
(principalmente a hipertensão arterial), as doenças mentais e as tecartrites constituíram 58,7% dos 
motivos de aposentadoria pelo INPS em 1980. 
   Por outro lado, não resolvemos os problemas (decorrentes de alta incidência das “doenças 
tradicionais ou da pobreza periférica) ligados às formas mais atrasadas de acumulação do capital, 
exploração do trabalho e ocupação do solo. Tais doenças, algumas delas ocorrendo desde a época 
colonial, restringiam-se principalmente a determinadas regiões do país, principalmente de produção 
agrícola. No entanto, hoje elas emergem nas zonas urbanas e expandem-se nas fronteiras de 
ocupação territorial, como na Amazônia e em Rondônia esquistossomose (6 a 8 milhões), 
tuberculose (1 milhão), doença de Chagas (40 milhões), as doenças infecciosas associadas à 
destruição são responsáveis por 26% da mortalidade de crianças menores de 5 anos. Essas 
doenças denunciam as péssimas condições de vida da população, salários baixíssimos, 
alimentação insuficiente, más condições de habitação e saneamento. Aproximadamente 300 mil 
crianças morrem por ano no país por doenças que a medicina brasileira poderia resolver. E, mais 
recentemente, agravando ainda mais o nível de saúde da população, vivemos a eclosão das 
epidemias de febre amarela e dengue, doenças que já estavam sob controle desde as primeiras 
décadas deste século no Brasil. 
   Nos últimos 25 anos, o estado de saúde da população brasileira, mantém as desigualdades 
regionais. No período verifica-se para as capitais brasileiras uma queda na concorrência de 
mortalidade das “doenças dos países periféricos”, como por exemplo as infectocontagiosas, e da 
mortalidade em menores de 1 ano. No entanto, os níveis alcançados estão longe do aceitável para 
o padrão de desenvolvimento atingido pela sociedade brasileira, além de manter o mesmo padrão 
de desigualdade regional da década de 60. Por outro lado, no mesmo período, a mortalidade nas 
capitais para as “doenças dos países centrais”, como por exemplo as crônico-degenerativas, vêm 
apresentando significativo aumento nas regiões mais industrializadas do país como o sul e o 
sudeste. 
   Portanto, infere-se que as chamadas “doenças dos países periféricos” continuem sendo um 
problema importante para o Brasil como um todo, ao mesmo tempo em que as “doenças dos países 
centrais” crescem de importância no quadro nosológico brasileiro, principalmente nas regiões mais 
industrializadas. 
   Em linhas gerais esta situação configura um quadro sanitário peculiar onde, na 8ª Economia 
Capitalista, convivem problemas de saúde mais frequentes nos países capitalistas periféricos e 
aqueles que ocorrem nas economias mais desenvolvidas do mundo capitalista. 
   Por outro lado, na configuração dos serviços de saúde podemos também perceber os reflexos do 
processo de acumulação do capital, principalmente dos últimos 20 anos. Enquanto em muitos 
países de formação capitalista, as políticas sociais tendem a se construir em mecanismos de 
redistribuição de renda entre as regiões geográficas e entre as classes sociais, no Brasil, ao 
contrário, a política de saúde não só tem favorecido uma maior concentração de renda, como tem 
possibilitado a constituição de mais um ramo de acumulação do capital. Diferentemente do que se 
deu em outros países da América Latina, o estado brasileiro pouco investiu na implementação de 
serviços públicos de saúde. Mais grave ainda, nos últimos 20 anos, passou a subsidiar o 
desenvolvimento de um amplo setor privado de prestação de assistência médica, com os recursos 
provenientes das contribuições dos trabalhadores para a Previdência Social. Isto foi possível com a 
exclusão da participação dos trabalhadores dos organismos do sistema previdenciário após a 
criação do INPS em 1967, e pela criação de elos entre a tecnoburocracia estatal e os grupos 
privados empresariais e da área de saúde. 
   Os grupos privados na saúde se desenvolveram através de duas principais modalidades de 
prestação de serviços: 

a) Os serviços hospitalares, representados na sua maioria pela FBH (Federação Brasileira de 
Hospitais), que na década de 70 conseguiram beneficiar-se de financiamento público para 
ampliação de seus leitos (via recursos da Caixa Econômica Federal pelo Fundo de Apoio 
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Social), e são mantidos pelos contratos que celebram com o INAMPS para atendimento dos 
previdenciários urbanos e rurais; 

b) Os convênios com empresas ou “medicinas de grupo”, representadas pela ABRAMGE 
(Associação Brasileira de Medicina de Grupo), em que se dá a convergência dos interesses 
lucrativos dos empresários médicos com os interesses de lucratividade e controle do 
trabalhador por parte das empresas industriais, comerciais e financeiras, localizadas 
principalmente na região sudeste. 
Em contrapartida, nesse mesmo período, o Estado diminuiu o investimento de recursos na 
prestação de serviços através dos hospitais estatais, dos centros de saúde, dos ambulatórios 
públicos, bem como dos hospitais e ambulatórios próprios do INAMPS. 
   Por estas razões, chegamos à década de 80, com a destinação de 85% dos recursos 
públicos federais (do INAMPS e Ministério da Saúde), aos serviços médicos hospitalares, 
principalmente privados, de custo elevado e qualidade questionável, enquanto são 
insignificantes os recursos destinados ao controle das doenças transmissíveis, bem como, as 
medidas adotadas para combate-las são de caráter emergencial (de maior e menor eficácia, 
nos momentos de epidemias, inexistindo nas unidades básicas de saúde, condições para o 
controle e o diagnóstico rotineiro dessas doenças. A ação dessas unidades não inclui também 
medidas de controle dirigidas aos agraves gerados pelo processo de produção (poluição 
ambiental, acidental de trabalho, doenças profissionais, bem como os acidentes de u modo 
geral, como domésticos, de trânsito...). 
   Outro aspecto a ressaltar e a assistência médico-odontológica prestada pelos sindicatos de 
trabalhadores urbanos e rurais, através dos convênios com o INAMPS e FUNRURAL, 
substituindo as obrigações do Estado no setor e reforçando as ações assistenciais do 
sindicato, em detrimento de suas lutas. 
   Também em relação à prestação de serviços de saúde, devemos apontar para a extrema 
desigualdade de serviços à que a população tem o direito e acesso. As diferenças se dão 
entre previdenciários e não previdenciários, entre previdenciários das várias regiões, entre 
previdenciários urbanos e rurais, entre previdenciários com convênio-empresa e sem 
convênio-empresa, entre empregados e desempregados, subempregados, trabalhadores não 
registrados, bóias-frias, empregados domésticos etc. Enquanto para o trabalhador urbano o 
INAMPS propiciou 2,05 consultas/ano em 1980, para o trabalhador rural o índice ficou por 
volta de 0,4 consultas/ano, um outro exemplo, em 1981, o INAMPS gastou 6 vezes mais com 
os previdenciários do Rio de Janeiro do que com os previdenciários do Maranhão. 

2. DIREITO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 
- Caracterização do direito à saúde de cada ser humano como de interesse coletivo, como dever do 
Estado; 

   - Acesso igualitário de todos os habitantes de território nacional às ações e serviços de promoção, 
proteção e recuperação da saúde em todos os níveis; 
   - Caracterização dos serviços de saúde como públicos e essenciais. 
   3. ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 
   Como vimos, a organização atual dos serviços de saúde no Brasil, tem por principal objetivo o 
“lucro”. Apenas como exemplo ainda, podemos citar a existência em 1984 de 70 tomógrafos 
computadorizados concentrados na área mais rica do país. Este número de aparelhos daria para 
atender 490 milhões de habitantes, ou seja, para a nossa realidade seriam suficientes apenas 20 
aparelhos, desde que distribuídos adequadamente. A instalação de laboratórios, de outros 
equipamentos e até a construção de hospitais e clínicas obedecem à lógica da maximização do lucro. 
Esta é a questão central que deve ser denunciada, pois saúde não é “mercadoria” e o objetivo “lucro” 
e incompatível com a assistência à saúde igualitária e de boa qualidade ao conjunto da população. 
   Assim, não se coloca a pura e simples estatização do “atual” sistema de assistência, pois, este 
sistema foi montado objetivando maximizar a concentração do capital e não para atender às reais 
necessidades da população. 
   O que realmente se coloca como objetivo a ser alcançado à implantação de um novo sistema de 
saúde que deverá utilizar partes do atual sistema, porem com outra lógica. Este novo sistema deverá 
ser composto pelos serviços públicos dos níveis federal, estadual e municipal, pelas instituições 
privadas sem fins lucrativos e por algumas instituições privadas com fins lucrativos, que por estarem 
estrategicamente localizadas e que após estudos regionais, seja aconselhável sua desapropriação. 
Assim, esse novo sistema de saúde deverá ser unificado, socializado, descentralizado, sob controle 
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da população, e que ofereça assistência à saúde de igual qualidade ao conjunto da população, 
independentemente das pessoas serem da área urbana ou rural, previdenciárias ou não. 
   Assim, é fundamental ocorrer a nível federal a definição de um comando único para o sistema de 
saúde. Esta unidade de comando deverá ser reproduzida a nível estadual e municipal, 
descentralizando imediatamente os níveis de decisão. 
   O governo deverá investir na ampliação e na melhoria do atendimento da rede pública, dando 
passos no sentido socialização e progressiva estatização da assistência a saúde no país. Neste 
sentido é fundamental isolar e não transferir mais recursos públicos para as instituições privadas com 
fins lucrativos e ampliar a integração e o apoio as instituições sem fins lucrativos (Santas Casas e 
instituições beneficentes), dentro de um programa de democratização da administração e controle 
destas instituições, com vistas à descentralização e hierarquização dos serviços no sistema unificado 
de saúde. 
   O sistema unificado de saúde deverá ser implantado progressivamente, de acordo com as 
condições locais, organizando módulos de saúde. 
   O módulo de saúde é concebido como uma rede de Unidades Básicas de Saúde (UBS), e um 
Hospital Geral (HG), organizados de forma hierárquica em níveis de complexidade e articulados 
funcionalmente sob gerência única. A UBS é porta de entrada principal da clientela para esse sistema 
de saúde, que tem por objetivos prestar assistência integral à saúde da população em área 
geograficamente delimitada. 
   O módulo de Saúde acrescenta as seguintes características: 
   - é a unidade organizacional e de planejamento de todas as ações a serem desenvolvidas; 
   - desenvolve suas atividades sob gerência única com autonomia orçamentária e administrativa; 
   - sua estrutura organizacional e funcional deverá ser compatível com a viabilização e manutenção 
do novo modelo de assistência; 
   - deverá contar com o sistema unificado de informação gerencial e operacional – para responder as 
necessidades próprias (informações referentes a: produção, vigilância epidemiológica, recursos 
humanos, custos, medicamentos, materiais e outros), bem como as institucionais; 
   - deverá contar com o sistema de custos que leve em consideração os vários componentes do 
Módulo, que permita não só a avaliação de cada componente, mas também a avaliação comparativa 
entre eles e entre os módulos; 
   - as tecnologias de apoio – diagnóstico e tratamento (laboratório clínico, radiologia, transporte, 
manutenção etc) e administrativo devem servir a todas as unidades componentes do módulo; 
   - todas as ações a serem desenvolvidas serão planejadas, implantadas, acompanhadas e avaliadas 
a nível do Módulo. O Módulo analisara o impacto das ações sobre a população alvo, a eficácia e a 
eficiência dos serviços prestados, devendo reorienta-los, quando necessário; 
   - o Módulo programará suas atividades a partir das necessidades de saúde da população de sua 
área de atuação, utilizando o enfoque de rico na determinação de prioridades, com base na relação 
demanda de saúde/tecnologia disponível; 
   - o Módulo será dotado de capacidade assistencial para resolver a grande maioria do problema da 
saúde da área (estima-se em resolver 85 a 90% dos problemas). Os principais componentes que 
levarão a resultados desejados são a capacidade redutiva de cada nível (UBS e HG), 
operacionalização adequada de atividades, o modelo organizacional a ser adotado, recursos 
materiais e recursos humanos capacitados para execução das atividades; 
   - o Módulo desenvolverá os mecanismos da referência e contra-referência entre UBS e HG. A 
referência e contra-referência são elementos formais que garantem a continuidade do atendimento e 
terão importância fundamental para a obtenção de credibilidade dos usuários, imprescindível no 
sucesso do Módulo de assistência proposto; 
   - o Módulo articula-se com outro serviço de maior complexidade localizados dentro ou fora da área 
geográfica do mesmo, para referir problemas de saúde que necessitam de tecnologia que o Módulo 
não disponha. Esse tipo de apoio deverá ser garantido através de instrumentos formais a serem 
estabelecidos entre as instituições públicas e/ou privadas sem fins lucrativos; 
   - o Módulo desenvolverá mecanismos de controle de qualidade de seu produto, utilizando 
tecnologia conhecidos ou desenvolvendo outras. A participação da comunidade na gestão do Módulo 
deverá ser estimulada com a ótica de promover a participação do usuário no controle de qualidade 
dos serviços; 
   - o Módulo adotará, como ação fundamental, as atividades de desenvolvimento de recursos 
humanos, com vistas à elevação e manutenção dos níveis de atendimento e de capacidade resolutiva 
desejável; 
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   - o Módulo adotará, uma estrutura e uma política de pesquisas operacionais que contribuam para o 
desenvolvimento dos serviços de saúde.  
   4. AS QUESTÕES DO ACESSO E DA QUALIDADE 
   Admite-se que a implantação adequada do sistema unificado de saúde deverá garantir: 
   - atendimento oportuno, segundo as necessidades; 
   - respeito à dignidade dos usuários, por parte dos servidores e prestadores de serviços de saúde; 
   - atendimento de qualidade compatível com estágio de desenvolvimento do conhecimento na área 
de saúde; 
   - direito de acompanhamento pelos familiares e doentes internados, garantida a assistência integral 
inclusive nos aspectos psicológicos e sociais. 
   5. QUESTÃO DA PARTICIPAÇÃO POPULAR 
   A prática tem mostrado que as principais características dos movimentos populares foram as 
seguintes: 
   - organizaram-se a partir da iniciativa da própria população independentemente do Estado e dos 
partidos políticos; 
   - ganharam importância porque conseguiram a ampla participação da população, constituindo-se 
em movimentos de massa; 
   - garantiram ampla participação da população, devido ao alto grau de democracia interna, que 
permitia a todos a participação no processo de decisões que encaminhavam as lutas; 
   - ao apresentarem suas reivindicações, permaneciam organizados e pressionando o poder público, 
não confiavam que as autoridades atenderiam sem pressão popular. As vitórias têm servido de 
estímulos para novas lutas e não para desmobilização e acomodamento; 
   - buscaram a unificação dos movimentos através de propostas de lutas conjuntas e não através de 
entendimentos entre cúpulas; formaram programas de luta cada vez mais amplos e abrangentes; 
   - souberam desafiar a lei e as ameaças vindas de “cima”, confiando em que a única maneira de 
enfrentar as suas necessidades era assumir a luta pelos seus direitos com as suas próprias mãos e 
com a força de sua união. 
   Considerando estes aspectos o PT na área de saúde defende: 
   - o respeito a autonomia dos movimentos populares e suas formas de organização; 
   -  democratização dos conhecimentos e informações de saúde para facilitar a participação da 
população; 
   - definição de espaços adequados de participação popular e dos trabalhadores de saúde no 
planejamento, decisão da alocação de recursos, controle e avaliação dos serviços e programas, nos 
diversos níveis do sistema unificado de saúde, inclusive de instituições privadas sem fins lucrativos 
que recebem recursos públicos. 
   Concluindo, consideramos que a participação popular tem um rumo claro e explícito no programa 
do PT “Lutamos pela construção de uma democracia que garanta aos trabalhadores, em todos os 
níveis a direção das decisões políticas e econômicas do País. Uma direção segundo os interesses 
dos trabalhadores e através de seus organismos de base.” 
   6. TRABALHADORES DA ÁREA DE SAÚDE 
   - admissão no serviço público por concurso público; 
   - remuneração condigna a isonomia salarial entre as mesmas categorias profissionais nos níveis 
federal, estadual e municipal, estabelecimento urgente e imediato de carreiras profissionais com 
planos de cargos e salários; 
   - estabelecimento de oportunidades de aperfeiçoamento e atualização profissional periódica; 
   - política salarial discutida com os trabalhadores da saúde; 
   - reconhecimento de liberdade sindical dos servidores; 
   - composição multiprofissional das equipes, de acordo com as características da demanda de cada 
região, em consonância com os padrões de cobertura de assistência; 
   - preparação do trabalhador de saúde para reconhecer o direito e estimular a participação da 
população no desenvolvimento das atividades de saúde; 
   - participação nos conselhos em conjunto com a população, reforço do compromisso do servidor 
com a população usuária, para eliminar o autoritarismo existente nesta relação. 
   7. ENSINO E PESQUISA: 
   - recuperação e ampliação dos centros formadores de recursos humanos e integração de sua 
política-educacional e de seus serviços ao sistema unificado de saúde; 
   - formação dos profissionais de saúde em todos os níveis de forma integrada ao modelo de 
assistência que deverá ser prestada pelo sistema unificado de saúde regionalizado e hierarquizado; 
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   - inclusão no ensino de saúde do conhecimento de práticas alternativas de assistência; 
   - desenvolvimento de atividades de pesquisa nas áreas biomédicas, de equipamentos e de serviços 
de saúde, também nos serviços de assistência, com a participação do pessoal da execução, de forma 
integrada com as entidades de ensino e pesquisa. 
   8. EQUIPAMENTOS E MEDICAMENTOS 
   - estabelecer controle social sobre a incorporação da tecnologia na área da saúde, para evitar que a 
orientação do progresso da assistência à saúde fique sob o domínio das empresas multinacionais de 
equipamentos e medicamentos; 
   - desenvolver nas instituições nacionais de pesquisa sem fins lucrativos, tecnologia adequada as 
nossas necessidades; 
   - garantir a produção estatal de soros, vacinas e lista básica de medicamentos e distribuí-los 
gratuitamente a população através do sistema unificado de saúde. 
   9. FINANCIAMENTO 
   - deverão ser formados fundos únicos de saúde nos níveis federal, estadual e municipal; 
   - o financiamento do Sistema unificado de saúde é de responsabilidade pública, devendo ser fixado 
um percentual nos orçamentos da união, estados e municípios (valor indicativo – 13% em cada nível). 
   10. ASSISTÊNCIA MÉDICA À MULHER 
   O atendimento a mulher pelo sistema de saúde tem-se limitado, quase que exclusivamente, ao 
período gravídico-puerperal e mesmo assim, de forma deficiente. Ao lado de exemplos sobejamente 
conhecidos, como a assistência preventiva e de diagnóstico precoce de doenças ginecológicas, 
outros aspectos como prevenção, detecção e terapêutica de doenças de transmissão sexual, 
repercussões biopsicossociais da gravidez não desejada, abortamento e acesso a métodos e 
técnicas de controle de fertilidade, têm sido relegadas a plano secundário. Esse quadro assume 
importância ainda maior ao se considerar a crescente presença da mulher na forma de trabalho, além 
de seu papel fundamental no núcleo familiar. 
   2) O planejamento familiar é questão de suma importância para o futuro dos brasileiros, conceitos 
dos mais variados e antagônicos vicejam nas diferentes tendências que se expressam atualmente  
no país. 
   É fundamental que a Constituição defina o conceito de planejamento, garantindo o direito de opção 
do indivíduo para determinar o número de filhos e o espaçamento entre eles. Este direito deverá ter 
como contrapartida o fornecimento pelo Estado não só de informações, como dos próprios meios e 
técnicas anticoncepcionais cientificamente aprovados. 
   Por outro lado, deve-se atentar para que o Estado e as entidades privadas, nacionais e 
estrangeiras, abstenham-se de exercer qualquer tipo de coação ou induzimento sobre as pessoas 
que necessitam de seus serviços. O planejamento, no caso não se confundirá com o controle de 
natalidade de cunho puramente demográfico mas responderá as necessidades básicas da população 
dentro do contexto de atendimento a saúde, 
   3) A obrigatoriedade prevista neste artigo, pela qual o Estado garantirá o acesso à informação e aos 
médicos contraceptivos afasta a possibilidade de que interesse nacionais ou estrangeiros e de 
setores governamentais interfiram na reprodução humana. 
   Este dispositivo ensejará a criação de condições objetivas e democráticas para que brasileiras e 
brasileiros decidam sobre o planejamento da procriação. 
  Outrossim, o artigo vem integrar à Constituição norma contida na Convenção sobre a eliminação de 
todas as formas de discriminação contra a mulher, de 1979, ratificada no Brasil pelo Decreto nº 89 
460, de 20/03/84. De acordo com a referida norma, incube ao Estado informar e assessorar a família 
sobre o planejamento da reprodução. 
   4) Em outras comissões a questão do aborto tem sido tratada com um grande radicalismo levando 
inclusive a um retrocesso na atual legislação brasileira vigorando o ponto de vista destes constituintes 
nem os casos previstos de aborto terapêutico ou gravidez advinda de estupro teria a interrupção as 
gravidez permitida por lei. 
   Evidentemente o aborto é um problema complexo que exige uma abordagem ao mesmo tempo 
moral, médica, social, religiosa, política a demográfica. Não resta dúvida de que: a) o aborto é 
amplamente praticado no Brasil; b) a maioria das mulheres o faz sem os necessários cuidados 
médicos, c) a ausência desses cuidados causa sérios danos a saúde das mulheres e chega mesmo a 
colocar em risco a sua vida, e, d) a maioria das vítimas do aborto mal praticado são as mulheres das 
classes mais pobres. No caso da nossa emenda, no entanto, estamos querendo apenas ver a 
questão do ponto de vista da assistência médica. 
   Não estamos entrando no mérito da criminalização, descriminalização ou legalização. 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 35  

 

   O que queremos é garantir, pois isto muitas vezes na prática é negado, o direito da mulher e o 
dever do sistema único de saúde prestar assistência médica aquelas mulheres que por algum motivo 
a de alguma forma estão no processo de interrupção da gravidez. Com este direito e dever 
assegurados na lei não acontecerá como hoje que a mulher teme procurar os serviços médicos 
nestas circunstâncias com graves consequências para sua saúde levando-a, às veze, à morte. Além 
disso, não mais a mulher será atendida nesses locais como se a ela estivessem fazendo uma 
concessão, um favor, muitas vezes sendo humilhada e maltratada. 
   11. SAÚDE OCUPACIONAL 
   Para concluir uma palavra sobre a questão da saúde do trabalhador. Nossa proposta, seguindo a 
orientação dos debates da Conferência Nacional da Saúde do Trabalhador que contaram com a 
participação de centenas de sindicatos, das centrais sindicais e de órgãos do setor, é por sua 
integração no Sistema Único de Saúde. 
   Além disso, são previstos dispositivos como a participação dos trabalhadores na fiscalização do 
meio ambiente e da gestão nos órgãos que tratam do assunto. 
   Assim, acreditamos que o enfoque das questões relativas a doenças do trabalho, doenças 
profissionais e acidentes do trabalho, sua assistência e sua prevenção mudariam radicalmente de 
enfoque. Das prioridades nos estudos de custo/benefício, da maximização da produção e dos lucros, 
teremos como prioridade a vida, a saúde e o bem-estar do trabalhador. 
Parecer: 
   A emenda propõe uma reformulação total da seção da saúde, transformando-a em capítulo.  
Muitos dos dispositivos propostos foram de alguma forma aproveitados no Substitutivo, com outra 
redação.  
Outros não foram acatados.  
Pela aprovação parcial. 
   
 EMENDA:19065 APROVADA 
Autor:   
   RAIMUNDO BEZERRA (PMDB/CE) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 348, com a fusão do art. 349 e seus §§ 1º a 4º, da Seção I, que trata da Saúde, do 
Capítulo II, do Título IX, do Projeto de Constituição, uma nova redação na forma do seguinte artigo:  
"Art. 348 - Cabe ao Poder Público, a regulamentação, execução e controle das ações de saúde, 
dando prioridade à assistência preventiva.  
§ 1o. - A assistência à saúde é livre à iniciativa privada, que a executará sem a ingerência do poder 
público, ressalvados a fiscalização e os casos previstos em lei.  
§ 2o. - O setor privado de prestação de serviços de saúde, poderá, de forma supletiva, participar da 
assistência pública à saúde, sob as condições estabelecidas em contrato de direito público, tendo 
preferência as entidades sem fins lucrativos.  
§ 3o. - A União e os Estados poderão intervir e desapropriar serviços de saúde de natureza privada, 
necessários à execução dos objetivos da Política Nacional de Saúde, conforme dispuser a lei.  
§ 4o. - Fica proibida a exploração direta e indireta, por parte de empresas e capitais de procedência 
estrangeira, dos serviços de assistência à saúde no País.  
§ 5o. - É vedada a destinação de recursos públicos para investimentos em instituições privadas de 
saúde com fins lucrativos." 
Justificativa 
A nova redação oferecida nesta emenda visa sintetizar e melhorar o tratamento dado à matéria nos 
dois artigos mencionados do Projeto, seguindo, neste aspecto, os seus pontos essenciais, sem 
inovações fundamentais. 
Parecer:   
   Acolhida, praticamente em sua totalidade, resguardando-se a preferência das entidades 
filantrópicas na colaboração com o sistema de saúde, limitando-se a transferência de recursos ao 
setor privado aos orçamentários e definindo-se as principais competências do sistema nacional único 
de saúde.  
Pela aprovação. 
   
 EMENDA:19787 PARCIALMENTE APROVADA 
Autor:   
   ÁLVARO VALLE (PL/RJ) 
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Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
TÍTULO IX - Da Ordem Social  
CAPÍTULO II - Da Seguridade Social  
SEÇÃO I - Da Saúde  
Art. 343 - A saúde é direito de todos e dever e responsabilidade do Poder Público e da Sociedade.  
Art. 344 - As ações e serviços de saúde compõem um Sistema Nacional de Saúde, do 
qual participarão integradamente.  
I. a União, com seus Ministérios, através dos setores da administração direta, indireta e autárquica;  
II. os Estados, com suas Secretarias, através dos setores da administração direta, indireta 
e autárquica.  
III. os Municípios, com suas Secretarias, através dos setores da administração direta, indireta e 
autárquica.  
IV. Universidades  
V. Fundações  
VI. Entidades Filantrópicas  
VII. Entidades Privadas  
Art. 345 - Compete à União, mediante o Sistema Nacional de Saúde:  
I. formular políticas e elaborar planos de saúde;  
II. prestar assistência integral à saúde individual e coletiva;  
III. disciplinar, controlar e estimular a pesquisa sobre medicamentos, produtos imunobiológicos e 
hemoderivados e outros insumos, bem como participar de sua produção e distribuição, com vistas à 
preservação da soberania nacional;  
IV. fiscalizar a produção, comercialização, qualidade e consumo de alimentos, medicamentos 
e outros de uso humano utilizados no território nacional;  
V. controlar a produção e a comercialização dos produtos tóxicos inebriantes pelo abuso, 
e estabelecer princípios básicos para prevenção de sua utilização inadequada;  
VI. controlar o emprego de técnicas e de métodos, bem como a produção, comercialização 
e utilização de substâncias, nocivos à saúde pública e ao meio ambiente;  
VII. controlar a qualidade do meio ambiente, inclusive o do trabalho, mediante sistema de vigilância 
ecotoxicológico;  
VIII. controlar as atividades públicas e privadas relacionadas a experimentos com seres humanos, a 
fim de garantir o respeito aos valores éticos.  
Art. 346 - A saúde ocupacional é parte integrante do Sistema Nacional de Saúde, organizada, 
mantida e executada pelo Ministério do Trabalho, sendo assegurada aos trabalhadores mediante:  
I. medidas que visem à eliminação de riscos de acidente e doenças do trabalho;  
II. informação a respeito de atividades que comportem riscos à saúde e dos métodos de controlá-los;  
III. direito de recusa ao trabalho em ambientes sem controle de riscos, com garantia de permanência 
no emprego;  
IV. participação na questão dos ambientes internos e externos aos locais de trabalho relacionados à 
segurança, higiene e medicina do trabalho.  
Art. 347 - As ações de saúde são de natureza pública, cabendo à União sua 
regulamentação, execução e controle.  
I. É assegurada, na área da saúde, a liberdade de exercício profissional e de organização de 
serviços, na forma da lei e de acordo com os princípios da política nacional de saúde.  
II. É vedada a destinada de recursos públicos para investimento em instituições privadas de saúde 
com fins lucrativos.  
III. O setor privado de prestação de serviços de saúde pode participar de forma complementar 
na assistência à saúde da população, sob as condições estabelecidas em contrato de direito 
público, tendo preferência e tratamento especial as entidades sem fins lucrativos.  
IV. O Poder Público pode intervir nos serviços de saúde de natureza privada necessários ao alcance 
dos objetivos básicos da política nacional do setor.  
V. Fica proibida a exploração direta ou indireta, por parte de empresas e capitais de procedência 
estrangeira, dos serviços de assistência à saúde no País.  
Art. 348 - As políticas relativas à formulação e utilização de recursos humanos, a  
insumos, a equipamentos, a pesquisas ao desenvolvimento científico e tecnológico na área  
de saúde e de saneamento básico subordinam-se aos interesses e diretrizes do Sistema Nacional 
de Saúde.  
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Art. 349 - É vedada a propaganda comercial de medicamentos, formas de tratamento, 
tabaco, bebidas alcoólicas e agrotóxicos.  
Art. 350 - Lei complementar disporá sobre a participação de cada segmento quer do Setor Público ou 
não, com suas competências respectivas definidas no Sistema Nacional de Saúde, visando 
a integração das ações e serviços de saúde no País. 
Justificativa: 
   Estuda-se, a nível da Assembleia Constituinte, a melhor forma de convivência no País. E através de 
eleição livre, pelo voto popular, foi determinado o perfil da Constituinte, que melhor atenderá aos 
anseios da Nação. 
   No Setor da Saúde, coloca-se a evolução de proposições atribuídas às conclusões de Conclaves 
Nacionais de Saúde, havidos em período pré-constituinte. Se não bastasse serem oriundas de 
conclusões dirigidas em conclaves viciados, como todos sabem, as próprias proposituras, com seu 
caráter eminentemente estatizante, divergem do contexto filosófico e dialético da maioria absoluta 
dos membros que compões a Assembleia Nacional Constituinte, caracterizando-se basicamente pela 
inviabilidade de sua execução, dentro de princípios não totalitários, não autoritários ou de respeito à 
lei. 
   A evidência da realidade nacional hoje experimentada no setor, onde as direções organizadas, que 
galgaram o comando das ações de saúde já executam, precipitada e sofregamente a chamada 
“reforma sanitária” (não obstante ainda não haver definição da Constituinte ou do Congresso Nacional 
sobre a matéria e a Lei nº 6229 de 17 de julho de 1975 que dispõe sobre a organização do Sistema 
Nacional de Saúde ainda estar vigente) define, o quanto alienado e ilegal se delineia para o País no 
setor, a tentativa de estabelecer a irreversidade da propositura. 
   O entendimento da palavra saúde é amplo, e definiria, por si só a própria finalística de Governo. É 
por isso que para sua consecução é fundamental que se organize um sistema, que envolva integrada 
e harmonicamente todos os setores do Poder Público, em todos os níveis, assim como os demais 
setores da Sociedade, inclusive o privado, que sob uma definição de competências pela União e 
controle de resultados, participem efetivamente do sistema, proporcionando um produto final linear, 
de serviços à população, na promoção, proteção e recuperação da saúde em todos os seus aspectos 
e na forma definida pela OIT. É esta a opção que se oferece no momento. 
Parecer:   
   A emenda é substitutiva de vários artigos da Seção de Saúde.  
Muitos dispositivos foram acolhidos no Substitutivo do Relator, porém outros não. Os que o foram, 
tiveram, às vezes, redação diferente.  
Pela aprovação parcial. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE O 

   EMENDA:20814 APROVADA 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se ao caput do Art. 262, a seguinte redação:  
Art. 262.  Cabe ao Poder Público a regulamentação, execução e controle das ações de saúde, dando 
prioridade à Assistência Preventiva. 
Justificativa: 
   Cremos que esta redação parece mais adequada ao texto constitucional, ao mesmo tempo que 
aproxima mais da realidade do nosso País. 
Parecer:   
   Louve-se a preocupação emitida de garantir a assistência preventiva nas ações de saúde; acolhida 
parcialmente no mérito, priorizando-se as atividades preventivas no inciso II do art. 226. Pela 
aprovação. 
   
 EMENDA:23713 PARCIALMENTE APROVADA 
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Autor:   
   BORGES DA SILVEIRA (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
DISPOSITIVO ALTERADO. Seção I do Cap. II do Título IX  
Dê-se á Seção I - da Saúde, do Capítulo II - da Seguridade Social, do Título IX - Da Ordem Social a 
seguinte redação:  
TÍTULO IX  
DA ORDEM SOCIAL  
Capítulo II  
DA SEGURIDADE SOCIAL  
Seção I  
DA SAÚDE  
Art. saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado pelo acesso igualitário a um sistema 
nacional único de saúde, financiado por fundos disciplinados em leis pela União, Estados, Municípios, 
além de outras fontes, tendo em cada nível de governo direção administrativa descentralizada e 
interdependente e controle da comunidade.  
Parágrafo único - Além de outras fontes, os Fundos de que trata este Artigo receberão recursos do 
Fundo Nacional de Seguridade Social, definidos em lei, nunca inferior a 30%.  
Art. - Cabe ao Poder Público a regulamentação, execução e controle das ações de saúde, dando 
prioridade à assistência preventiva.  
§ 1o. - A assistência à saúde é livre à iniciativa privada, que a executará sem a ingerência do Poder 
Público, ressalvada a fiscalização e os casos previstos em lei.  
§ 2o. - O setor privado de prestação de serviços de saúde participará na assistência pública à saúde, 
sob as condições estabelecidas em lei.  
§ 3o. - Fica proibida a exploração direta e indireta, por parte de empresas e capitais de procedência 
estrangeiras, dos serviços de assistência à saúde no País, conforme dispuser a lei.  
§ 4o. - É vedada a destinação de recursos públicos para investimento em Instituições privadas de 
saúde com fins lucrativos.  
Art. - Ao Sistema Nacional Único de Saúde compete, além de outras atribuições que a lei estabelecer, 
o controle, a fiscalização e a participação na produção de medicamentos, equipamentos, 
imunobiológicos, hemoderivados e  
outros insumos; disciplinar a formação e utilização de recursos humanos, as ações de saneamento 
básico, desenvolvimento científico e tecnológico e o controle e fiscalização da produção e qualidade 
nutricional dos alimentos, controle de tóxicos e inebriantes proteção do meio ambiente. 
Justificativa: 
   Esta proposta contém as sugestões dos parlamentares ligados à área de saúde. Representa uma 
tomada de posição consciente diante dos graves problemas que afligem esse setor e, de modo 
conciso, oferece solução que representa o anseio de toda sociedade. 
Parecer:   
   A emenda propõe alteração de toda a Seção de Saúde.  
Muitas das propostas contidas na emenda foram acolhidas pelo Relator de forma integral, outras 
parcialmente ou com outra redação.  
Pela aprovação parcial. 
 
 EMENDA:23818 PARCIALMENTE APROVADA 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Substituam-se os art. 261, 262 e 263 pelos seguintes:  
Art. As ações e os serviços de saúde são, preferentemente, de natureza pública, cabendo à lei dispor 
sobre sua regulamentação, execução e controle.  
Parágrafo único. Os recursos federais destinados à saúde serão distribuídos aos Estados, Distrito 
Federal, Territórios e Municípios, segundo critérios definidos em lei e discriminados no orçamento da 
seguridade social.  
Art. É assegurada a liberdade de exercício profissional da saúde e de organização de 
serviços privados em acordo com os princípios da política nacional de saúde.  
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Art. A lei disporá sobre as condições e requisitos que facilitem a remoção de órgãos e tecidos 
humanos para fins de transplantes e de pesquisa.  
Parágrafo único. É vedada comercialização de órgãos e tecidos humanos. 
Justificativa: 
   Sintetiza-se, com a sugestão, a Seção I, do Capítulo II, do Título IX, sem prejuízo das iniciativas 
concorrentes, na área de saúde, do poder público e do setor privado. Além do mais, remete-se para a 
lei ordinária a complementariedade dos princípios, que a futura Constituição vier a adotar. 
   Mantém as regras de remoção de órgãos e tecidos humanos para transplantes, deixando à lei 
ordinária as condições e requisitos de sua ocorrência. 
   Por constar do Capítulo dos Direitos Individuais, elimina-se a repetição despropositada de que a 
saúde é direito de todos. 
   A lei não deve ser repetitiva. 
Parecer:   
   A Emenda foi contemplada quanto ao mérito, parcialmente.  
Os dispositivos não incluídos foram entendidos como pertinentes à legislação ordinária.  
Somos, pois, pela sua aprovação parcial. 
   
 
 EMENDA:24588 REJEITADA 
Autor:   
   LUIZ SOYER (PMDB/GO) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 262 do Substitutivo ao  
Projeto de Constituição, o seguinte § 2o. renumerando os demais:  
"O Estado dará prioridade na profilaxia da hanseníase, mediante campanhas nacionais, 
de erradicação da moléstia". 
Justificativa: 
   Irrecusavelmente, é a hanseníase uma das mais graves moléstias existentes, e seu combate no 
Brasil tem contado com a preciosa colaboração da Fundação Paulista. Contra a Hanseníase, que há 
cinquenta anos promove assistência social aos enfermos, incentivando a pesquisa científica no setor. 
   Pois bem, a hanseníase, como endemia de âmbito nacional, poderá ser definitivamente erradicada 
do País, se sua profilaxia for considerada prioritária, no contexto da Saúde Pública, tal como  
preconizamos nesta emenda, que, esperamos há de merecer aprovação. 
Parecer:   
   A concisão constitucional impõe a necessidade de se postergar toda questão programática à 
regulamentação do sistema único de saúde; em ocasião propícia, serão definidas prioridades e 
elaborados os programas necessários.  
Pela rejeição. 
   
   
 EMENDA:24973 REJEITADA 
Autor:   
   RONALDO ARAGÃO (PMDB/RO) 
Texto:   
   Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo II  
Da Seguridade Social  
Seção I  
Da Saúde  
Artigo no. 262.  
Cabe ao Poder Público a regulamentação, controle e fiscalização das ações de saúde. 
Justificativa: 
   A emenda é supressiva. Suprime a palavra EXECUÇÃO, que restringe a execução dos serviços de 
saúde ao Poder Público, contraditando a afirmação do Parágrafo 1º do mesmo artigo. A assistência à 
saúde é uma ação de saúde que o referido parágrafo permite à iniciativa privada quando o caput 
limita a execução ao Poder Público. Devem ser limitadas ao Poder Público a regulamentação, 
controle e fiscalização. A função Execução deve ser de ambos, Poder Público e iniciativa privada, e 
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redigindo como está no Anteprojeto do relator, o caput restringe também a execução ao Poder 
Público. 
Parecer:   
   O texto resguarda a possibilidade de ações e serviços públicos de saúde, indispensáveis no País, 
sem tolher a iniciativa privada, cuja elaboração é explicitada no parágrafo 1o. do art. 227.  
Pela rejeição. 
   
   
 EMENDA:25880 APROVADA 
Autor:   
   OSWALDO ALMEIDA (PL/RJ) 
Texto:   
   Dispositivo Emendado: Art. 262  
O Art. 262 do Substitutivo passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 262 - Cabe ao Poder Público a regulamentação, execução, controle das ações de saúde, e ao 
setor privado poderá ser delegado o direito da prestação de serviços de saúde, sob condições 
estabelecidas em lei própria.  
§ 1o. A União os Estados e o Distrito Federal poderão desapropriar serviços de saúde de 
natureza privada necessários à execução da política nacional de saúde, conforme dispuser a lei.  
§ 2o. É proibida a exploração direta ou indireta, por parte de empresas e capitais de origem 
estrangeira, dos serviços de assistência à saúde no País.  
§ 3o. É vedada a destinação de recursos públicos para investimento em instituições privadas de 
saúde com fins lucrativos. 
Justificativa 
Parece-nos suficiente, num texto constitucional, estabelecer as diretrizes básicas para a promoção 
das ações de saúde, deixando ao Poder Público a normatização das mesmas em ambos os setores. 
Suprimimos a expressão "INTERVIR” do § 1º, porque entendemos ser um termo suscetível a diversas 
interpretações e, consequentemente, poderá motivar os mais variados atos. 
Parecer:   
   A Emenda em pauta é contemplada no mérito no novo Projeto de Constituição. 
 
 
   EMENDA:26222 REJEITADA 
Autor:   
   MOEMA SÃO THIAGO (PDT/CE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: CAPÍTULO II - SEÇÃO I -  
DA SAÚDE ART. 262  
Dê-se ao ART. 262 e seus parágrafos, a seguinte redação:  
"Art. 262 - O Poder Público assegura o pleno direito de acesso às terapias e métodos alternativos de 
assistência, preservação e recuperação da saúde, individual e coletiva, através da utilização de 
modalidades, princípios,  
métodos e técnicas específicas.  
§ 1o. - É livre o ensino, a pesquisa, a aplicação, o exercício e a organização profissionais de terapias 
e métodos alternativos de assistência à saúde.  
§ 2o. - A ação própria para garantia desse direito é de rito sumário, inclusive quando se destinar à 
defesa do meio ambiente.  
§ 3o. - O Estado assegura apoio técnico e financeiro às terapias e métodos alternativos 
de assistência à saúde. 
Justificativa: 
   É do conhecimento de todos que a produção científica desenvolvida pelas diversas áreas de saúde 
não é colocada à disposição do conjunto da população, especialmente de suas camadas mais 
sofridas. 
   Organismos oficiais, prestadores de assistência terapêutica à saúde da população, vêm 
sistematicamente punindo com o não acesso às diversas práticas terapêuticas, atrelados a uma 
filosofia superada de considerar, absurdamente, saúde como simplesmente assistência médica. 
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   Esta proposta vem ao encontro dos anseios das necessidades da população em seu legítimo direito 
de ter acesso a todas as práticas terapêuticas. 
Parecer:   
   A substituição proposta exclui aspectos indispensáveis quais sejam a caracterização do papel dos 
setores público e privado e a ingerência estrangeira no sistema único de saúde.  
Destarte, apesar de amplamente meritória a proposição de resguardar as terapias e métodos 
alternativos, a solução exposta torna-se inviável.  
Pela rejeição. 
   
  
EMENDA:26223 REJEITADA 
Autor:   
   MOEMA SÃO THIAGO (PDT/CE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: CAPÍTULO II - SEÇÃO I  
- DA SAÚDE ART. 262  
Dê-se ao artigo 262 e seus parágrafos a seguinte redação:  
"Art. 262 - O Poder Público assegura o pleno direito de acesso aos diversos profissionais da saúde, 
bem como às terapias e métodos alternativos de assistência, preservação e recuperação da saúde, 
individual e coletiva, através da utilização de modalidades, princípios, métodos e técnicas 
específicas.  
§ 1o. - É livre o ensino, a pesquisa, a aplicação, o exercício e a organização profissionais de terapias 
e métodos alternativos de assistência à saúde.  
§ 2o. - A ação própria para garantia desse direito é de rito sumário, inclusive quando se destinar à 
defesa do meio ambiente.  
§ 3o. - O Estado assegura apoio técnico e financeiro às terapias e métodos alternativos 
de assistência à saúde. 
Justificativa: 
   É do conhecimento de todos que a produção científica desenvolvida pelas diversas áreas de saúde 
não é colocada à disposição do conjunto da população, especialmente de suas camadas mais 
sofridas. 
   Os organismos oficiais, prestadores de assistência terapêutica à saúde da população, vêm 
sistematicamente punindo-a com o não acesso às diversas práticas terapêuticas, atrelados a uma 
filosofia superada de considerar, absurdamente, saúde como simplesmente assistência médica. 
   Esta proposta vem ao encontro dos anseios e das necessidades da população em seu legítimo 
direito de ter acesso a todas as práticas terapêuticas. 
Parecer:   
   A defesa das terapias e métodos alternativos de assistência à saúde é louvável e meritória, dada a 
realidade assistencial no País. Entretanto, é preciso organizar o setor num sistema único de saúde, 
caracterizando-se a participação dos setores público e privado e a ingerência estrangeira.  
Tais aspectos estariam excluídos com a substituição proposta.  
Pela rejeição. 
   
   
 EMENDA:27045 APROVADA 
Autor:   
   ROBERTO JEFFERSON (PTB/RJ) 
Texto:   
   Substitua-se o teor do artigo 262 e, seu § 2º pelas redações seguintes:  
Art. 262. Cabe ao Estado a regulamentação e controle das ações de saúde dando prioridade 
à execução dos serviços de atenção primária de saúde à população.  
§ 2º - O setor privado de prestação de serviços de saúde participará de forma complementar na 
assistência pública à saúde da população, sob as condições estabelecidas em lei. 
Justificativa: 
   Atribuir ao Estado o dever exclusivo de controlar e executar os serviços de assistência à saúde, 
ainda que ressalvando o direito da livre iniciativa de fazer o mesmo, em caráter complementar, é, ao 
cabo, estatizar a prestação dos serviços médicos. 
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   Ora, essa forma de proceder, além de contrariar a realidade social, que mostra a presença maior, 
mais adequada, mais eficiente e menos onerosa, das ações e serviços privados de saúde, também 
não se concilia com a relação primordial do fenômeno estatal. 
   Com efeito, ainda que se empreste ao Estado a configuração de Estado-social ou Estado-
Providência, a relação individuo-Estado é fundada na primazia do reconhecimento da dignidade da 
pessoa humana. Daí que as intervenções do Estado não podem atingir o núcleo daquela relação, 
pondo in casu, o indivíduo sob o domínio do Estado. 
   Ainda mais avulta a característica malévola da estatização da medicina, se considerarmos a feição 
individual, humana, do ato médico. 
   Por fim, convém citar a impossibilidade de se obter, com a pouquidade de recursos disponíveis, 
uma atuação satisfatória da medicina pública. Fenômeno que ocorre em países desenvolvidos, como 
a Inglaterra e os Estados Unidos, que se dirá do que ocorre no Brasil empobrecido e anárquico dos 
nossos dias? 
   Vale dizer que tem aspecto de contrassenso pretender se atribuir ao Estado, as complexas tarefas 
do atendimento médico, se ele não cumpre eficazmente com aqueles deveres que dizem respeito à 
criação das condições para uma vida saudável. 
   Pretende-se construir um edifício sobre um terreno de valas negras. 
   Aliás, o Esboço Arinos, no artigo 26 – Declaração de Direitos e Garantias Fundamentais, acolhe a 
consciência nacional de que o Estado, sozinho, não pode dar, em completitude, assistência à saúde a 
toda população, tal como sustentamos acima. 
Parecer:   
   A Emenda em pauta é contemplada no mérito no novo Projeto de Constituição. 
   
 
 EMENDA:27663 REJEITADA 
Autor:   
   LÍDICE DA MATA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: art. 262  
Dê-se ao artigo 262 do substitutivo a seguinte redação:  
"Art. 262 - As ações de saúde são de natureza pública, cabendo ao Estado sua regulação, 
execução e controle", suprimindo-se o parágrafo 1o. e renumerando-se os seguintes. 
Justificativa: 
   É necessário explicar no texto constitucional as ações de saúde são de natureza pública. A 
formulação que propomos atende a esse objetivo. 
Parecer:   
   Num país de economia capitalista é imprescindível resguardar o exercício liberal da medicina, pela 
própria mecânica intrínseca ao sistema sócio-econômico, para assegurar a exequibilidade do modelo 
definido.  
Pela rejeição. 
 
   
 EMENDA:28111 APROVADA 
Autor:   
   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 262  
O Art. 262 no seu enunciado passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 262 - Cabe ao Poder Público a regulamentação, execução e controle das ações de saúde, 
dando prioridade a assistência preventiva". 
Justificativa: 
   A emenda visa incluir um princípio fundamental para a administração de Saúde no País, que é a 
“assistência preventiva”, a qual inclui as companhias de Saúde Pública, o saneamento, vacinações e 
a medicina ambulatorial, em que se destaca um profissional generalista. 
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Parecer:   
   Acolhida no mérito, priorizando-se as ações preventivas no inciso II do art. 226.  
Pela aprovação. 
   
   
 EMENDA:28357 APROVADA 
Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 262 DO SUBSTITUTIVO DO RELATOR.  
O art. 262 do Substitutivo do Relator passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 262 Cabe ao Poder Público o planejamento, coordenação, regulamentação, fiscalização e 
controle das ações de saúde, dando prioridade a execução da Assistência Preventiva.  
§ 2o. O setor privado de prestação de serviços de saúde participará na assistência pública à saúde 
da população, sob as condições estabelecidas em lei.  
§ 4o. É vedada a exploração, direta ou indireta por parte de empresas e capitais de procedência 
estrangeira, dos serviços de assistência à saúde no País, conforme dispuser a lei". 
Justificativa 
Ao Estado não pode caber o dever exclusivo de controlar e executar as ações de saúde, ainda que 
admitindo-se a participação em caráter suplementar da livre iniciativa. 
Dessa forma, o que se verifica é a negativa da realidade social, que mostra a presença maior, mais 
eficaz, mais eficiente e menos onerosa, das ações e serviços privados de saúde no País. 
Do texto atual o que se depreende é o alijamento da iniciativa privada das ações de saúde. Tal 
situação impedirá que novos recursos, por desestímulo e insegurança deixem de aportar na área da 
saúde e consequentemente, pela impossibilidade de se obter, pela insuficiência de recursos 
governamentais, uma atuação satisfatória da medicina pública. 
Assim, somos levados a concluir que a ação do Estado, no campo da saúde, deve situar-se 
prioritariamente nas ações da saúde pública, ao combate às endemias e epidemias, ao saneamento 
básico. 
Finalmente, não podemos concordar com a proibição de que entidades privadas de saúde possam 
receber incentivos públicos se considerarmos, ainda, que a referida medida não atinge segmentos 
que compõem atividades secundárias tanto econômicas quanto sociais. 
Esta emenda constitui importante contribuição do ilustre Vereador Amaury de Souza, Líder do PDC 
na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, á elaboração da nova Constituição brasileira. 
Parecer:   
   Acolhida parcialmente no mérito, priorizando-se as atividades preventivas no inciso II do artigo 226 
e resguardando-se o restante do texto no art. 227.  
Pela aprovação. 
 
   
 EMENDA:29812 APROVADA 
Autor:   
   GASTONE RIGHI (PTB/SP) 
Texto:   
   Título IX  
Capítulo II  
Seção I  
Dê-se à Seção I, Capítulo I, Título IX a seguinte redação:  
DA SAÚDE  
Art. 261 - A proteção da saúde é direito de todos e dever do Estado.  
Art. 262 - O Estado assegura a proteção da saúde mediante:  
I - Implementação de políticas econômicas e sociais que visem a eliminação ou redução do risco de 
doença e de outros agravos da saúde.  
II - Acesso universal à ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde, de acordo 
com as necessidades de cada um.  
III - Instalação e manutenção de unidades médico-assistenciais próprias ou através da contratação de 
serviços privados.  
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Art. 263 - As ações e os serviços de saúde constituem um sistema nacional de saúde 
cabendo exclusivamente ao Estado a sua normatização e controle.  
Art. 264 - É assegurada, na área de saúde, a liberdade de exercício profissional e de organização de 
serviços privados. 
Justificativa: 
   O Substitutivo reconhece a todos o “direito à proteção da saúde”. Porém, como desdobramento 
necessário desse direito e do princípio geral de liberdade, que é inerente à democracia, a emenda 
visa preservar em favor do indivíduo o direito de escolher o sistema de atendimento que preferir. E 
para que possa fazê-lo, cumpre assegurar a pluralidade de sistemas, com a necessária coexistência 
de um setor público (ligado ou não à seguridade social) com um setor privado (cooperativo ou 
empresarial). 
   É imperativo assegurar-se a organização de serviços privados, bem como a liberdade do exercício 
profissional. Porém é despiciente a enumeração exemplificativa constante do substitutivo. A lei 
complementar especificará os detalhes das políticas econômicas e sociais que visem a proteção da 
saúde, que como todo fenômeno social está em constante evolução, não se podendo aprisionar todas 
as suas nuances no mandamento constitucional que deve ser duradouro.  
Parecer:   
   A emenda é substitutiva da Seção I, da Saúde. Garante a todos a proteção da saúde como direito e 
dever do Estado. Este assegura a referida proteção mediante políticas econômicas e sociais que 
eliminem ou reduzam os riscos de doença, acesso universal a ações de saúde e instalação e 
manutenção de serviços próprios ou contrato de serviços privados. Ao Estado cabe, de forma 
exclusiva, a normatização e controle. Assegura a liberdade de exercício profissional e de serviços 
privados.  
A justificação baseia-se na necessidade de se manter o pluralismo na atenção à saúde.  
A quase totalidade de emenda foi acatada pelo Relator.  
Pela aprovação nos termos do Substitutivo. 
   
   
 EMENDA:31374 APROVADA 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva ao art. 262 do Substitutivo do Relator ao projeto da Constituição.  
Art. - As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede pública regionalizada e hierarquizada 
e constituem um sistema público nacional organizado de acordo com as seguintes diretrizes:  
I - Comando administrativo único e exclusivo em cada nível de governo;  
II - Atendimento integral e completo nas ações de saúde;  
III - Descentralização político-administrativo e financeiro em nível de Estados e Municípios.  
Parágrafo 1o. - Compete ao Estado, mediante o sistema nacional de saúde:  
I - Formular políticas e elaborar planos de saúde;  
II - Prestar assistência integral à saúde individual e coletiva;  
III - Disciplinar, controlar e estimular a pesquisa pública sobre medicamentos, 
equipamentos, produtos imunobiológicos e hemoderivados e outros insumos de saúde, bem como 
participar de sua produção e distribuição, com vistas à preservação da soberania nacional;  
IV - Fiscalizar a produção, comercialização, qualidade e consumo de alimentos medicamentos 
e outros produtos de uso humano utilizados no território nacional;  
V - Controlar a produção e a comercialização dos produtos tóxicos e estabelecer princípios básicos 
para prevenção da sua utilização inadequada; Controlar o emprego de técnicas e de 
métodos, nocivos à saúde pública e ao meio-ambiente, bem como a produção, comercialização e 
utilização de substâncias lesivas àqueles bens.  
VII - Fiscalizar a qualidade do meio-ambiente, inclusive o do trabalho;  
VIII - Controlar as atividades públicas e privadas relacionadas a experimentos com seres humanos, a 
fim de garantir o respeito aos valores éticos.  
Parágrafo 2o. - A lei vedará práticas científicas ou experimentais que atentem contra a vida, a 
integridade e a dignidade da pessoa. 
Justificativa: 
   A redação proposta é mais explícita na definição do sistema público nacional da área da saúde. 
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Parecer:   
   Acolhida parcialmente no mérito, corrigindo-se o caput do artigo 226 no sentido proposto. 
Entretanto, a manutenção do sistema único de saúde coloca o setor privado como participante do 
mesmo, o que é indispensável no contexto sócio-econômico do País. De forma semelhante, 
explicitam-se as competências do sistema no art. 228, sem entrar em nível de detalhamento 
compatível com a elaboração programática posterior.  
Pela aprovação. 
   
   
 EMENDA:31522 REJEITADA 
Autor:   
   JORGE VIANNA (PMDB/BA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICADORA  
Modifique-se o Artigo 262 que passará a ter a seguinte redação:  
"Cabe ao Poder Público a regulamentação e controle das ações de saúde, cabendo a sua execução 
tanto ao setor público como ao setor privado." 
Justificativa: 
   É uma redação onde se contempla como exclusividade do Poder Público as funções de 
regulamentar e controlar as ações de saúde, cabendo, entretanto, a sua execução tanto ao setor 
público como ao setor privado, como fatalmente dar-se-á na prática. 
Parecer:   
   A modificação proposta resulta na exclusão de aspectos cuja explicitação é indispensável para bem 
caracterizar o sistema único de saúde, como o tipo de participação do setor privado e o nível de 
ingerência estrangeira.  
Pela rejeição. 
   
   
 EMENDA:31973 REJEITADA 
Autor:   
   JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC/SP) 
Texto:   
   DISPOSITIVO EMENDADO: Título IX - Artigo 262 - Caput.  
Modifique-se a redação do Caput do Artigo 262, que passa a ser a seguinte:  
"Cabe ao Poder Público, a regulamentação e controle das ações de saúde, e na forma da lei, praticá-
las." 
Justificativa: 
   A redação, conduzirá a interpretação, errônea por certo, mas possível, de que compete ao Estado, 
todas as ações de saúde, sendo livre a iniciativa privada, de forma concomitante, tão somente, as 
ações de assistência à saúde. 
   Nesta ordem de ideias, a fabricação de medicamentos, equipamentos hospitalares etc..., 
constituem atividade privativa do Estado, o que é sério desvio, em um regime democrático pluralista e 
participativo. 
Parecer:   
   O texto original garante a possibilidade de ações e serviços públicos de saúde (art. 263), 
indispensáveis no contexto do País, resguardando a iniciativa privada no sistema único de saúde em 
seu parágrafo 1o. É dispensável regulamentação em lei, a propósito do assunto.  
Pela rejeição. 
   
  
   
 EMENDA:32776 APROVADA 
Autor:   
   JOAQUIM SUCENA (PMDB/MT) 
Texto:   
   EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR DA COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO  
Art. 262 - Cabe ao Poder Público a regulamentação, execução e controle das ações e serviços de 
Saúde Pública.  
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§ 1o. - A assistência à saúde é livre à iniciativa privada que poderá participar de forma complementar 
no sistema único de saúde, sob as condições estabelecidas de acordo com a lei, tendo preferência as 
entidades sem fins lucrativos.  
§ 2o. - É vedada a exploração direta e indireta por parte de empresas e capitais de procedência 
estrangeira dos serviços de assistência a saúde no País, conforme dispuser a Lei. 
Justificativa: 
   Dá as competências do Poder Público, bem como, permite à iniciativa privada a oportunidade de 
participar da rede pública de atendimento. 
Parecer:   
   Acolhida a sugestão de se acrescentar a expressão "entidades sem fins lucrativos" ao parágrafo 
1o., e substituir a expressão "ou" por "e" no parágrafo 2o. (vide art. 227).  
Pela aprovação. 
   
   
 EMENDA:33218 REJEITADA 
Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Caput do art. 262 do Substitutivo do Relator.  
O caput do artigo 262 passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 262. A regulamentação e controle das ações de saúde são encargos exclusivos do 
Poder Público, contando a sua execução com a participação da iniciativa privada." 
Justificativa: 
   A redação dada por esta emenda no caput do art. 262 contempla como exclusividade do Poder 
Público as funções de regulamentar e controlar as ações de saúde, cabendo, entretanto, a sua 
execução tanto ao setor público como à iniciativa privada, como fatalmente dar-se-á na prática. 
Parecer:   
   O texto é revisto no artigo 227, resguardando a possibilidade das ações e serviços públicos de 
saúde, sem omitir a participação privada que, bem ao contrário, é explicitada em seu parágrafo 1o.  
Pela rejeição. 
   
  
EMENDA:33695 APROVADA 
Autor:   
   RAIMUNDO BEZERRA (PMDB/CE) 
Texto:   
   Inclua-se na Seção I, do Capítulo II, do Título IX, um artigo com o no. 262, dando-se 
nova numeração aos artigos subsequentes, com a seguinte redação:  
"Art. 262 - As ações e serviços de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada 
e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:  
I - comando administrativo único em cada nível de governo;  
II - atendimento integral, com prioridade para as ações preventivas;  
III - descentralização político- administrativa;  
IV - participação da comunidade.  
§ 1o. - O sistema único de saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, 
dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, além de outras fontes.  
§ 2o. - É vedada a destinação de recursos públicos para investimentos em instituições privadas de 
saúde, com fins lucrativos." 
Justificativa: 
   O dispositivo proposto visa estabelecer as diretrizes básicas que deverão ser observadas na 
organização do sistema único de saúde, bem como definir a forma de seu financiamento. 
   No § 2º reproduziu-se norma contida no § 4º ao Art. 262 do Projeto, por ser matéria correlata, 
suprindo-se, portanto, este último parágrafo. 
Parecer:   
   Acolhida no mérito e na redação explícita e clara.  
Pela aprovação. 
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 EMENDA:33696 APROVADA 
Autor:   
   RAIMUNDO BEZERRA (PMDB/CE) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 262 e seus §§ 1o. e 2o., do Substitutivo, alterando sua numeração para 263, uma 
nova redação nos seguintes termos:  
"Art. 263 - Cabe ao Poder Público a regulamentação, execução e controle das ações e serviços de 
saúde.  
§ 1o. - A assistência à saúde é livre à iniciativa privada, que poderá participar de forma supletiva do 
Sistema Único de Saúde, sob as condições estabelecidas em contrato de direito público, tendo 
preferência as entidades sem fins lucrativos.  
§ 2o. - É vedada a exploração direta e indireta, por parte de empresas e capitais de procedência 
estrangeira, dos serviços de assistência a saúde no País, conforme dispuser a lei." 
Justificativa: 
   Com a nova redação proposta resumiu-se no § 1º a matéria constante dos §§ 1º e 2º, do artigo 262 
do Projeto. No § 2º reproduziu-se a matéria constante do § 4º, Inciso I do art. 262, do Projeto, que em 
decorrência é suprimido. 
   A emenda visa assim melhorar a redação do texto constitucional, sem alterar, quanto ao mérito, a 
matéria já constante do projeto. 
Parecer:   
   A Emenda em pauta é contemplada no mérito no novo Projeto de Constituição. 
 
  
   
 EMENDA:34071 REJEITADA 
Autor:   
   EDUARDO JORGE (PT/SP) 
Texto:   
   emenda modificativa ao projeto de Constituição  
(substitutivo do relator) -  
- DISPOSITIVO EMENDADO: 261 - § 2o.  
- O § 2o. do art. 261 passa a ser o art. 262, com nova redação e com o acréscimo do § 1o. e § 2o. e 
incisos I e II, como abaixo:  
Art. 262 - O sistema único de Saúde é financiado com recursos dos orçamentos da seguridade social, 
dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, além de outros, e geridos de forma autônoma 
em cada nível de governo.  
§ 1o. - Os recursos federais destinados à saúde serão distribuídos aos Estados, Distrito Federal, 
Territórios e Municípios, segundo critérios definidos em lei e discriminados no orçamento da 
seguridade social.  
§ 2o. - Serão destinados ao Sistema único de Saúde:  
I - pela União, no mínimo trinta por cento do orçamento da seguridade social, exclusive o 
seguro desemprego;  
II - pelos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, no mínimo treze por cento de suas 
receitas tributárias. 
Justificativa: 
   A emenda visa resgatar o produto de debates políticos, técnicas e reivindicações populares que se 
travaram nas subcomissões e na Comissão da Ordem Social. A Seguridade Social, a Saúde, são 
colocadas como bens sociais fundamentais para os brasileiros e para o desenvolvimento do país. 
Parecer:   
   A emenda propõe alterar o sistema de financiamento do Sistema Único de Saúde.  
A justificação baseia-se na reivindicação popular manifestada em debates técnicos e políticos 
travados nas subcomissões e Comissão Social.  
O relator acatou parcialmente a emenda, mais explicitamente a quase totalidade do "caput" e o item I 
do § 2º, este, nas Disposições Transitórias.  
Porém deixou de acatar outros pontos.  
Pela rejeição. 
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 EMENDA:34077 REJEITADA 
Autor:   
   EDUARDO JORGE (PT/SP) 
Texto:   
   - EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO  
( SUBSTITUTIVO DO RELATOR ) -  
- DISPOSITIVO EMENDADO : Art. 262 e parágrafos.  
- Dá nova redação ao "caput" do art. 262 e a seus parágrafos e incisos, como abaixo:  
Art. 262 - As ações e serviços de saúde são de natureza pública, cabendo ao Estado 
sua normatização, execução e controle.  
§ 1o. - As ações e serviços de saúde constituem um Sistema único de Saúde, descentralizado para 
Estados e Municípios, com comando único em cada nível de governo e submetido ao controle da 
população.  
§ 2o. - É livre o exercício profissional e a organização dos serviços privados de saúde exclusivamente 
nacionais que poderão participar do Sistema Único de Saúde sob condições de contrato de direito 
público, tendo tratamento preferencial os serviços comunitários sem fins lucrativos.  
§ 3o. - É vedada a destinação de recursos públicos para investimentos em instituições de saúde 
privadas, salvo as de caráter comunitário sem fins lucrativos.  
§ 4o. - A União, os Estados e o distrito Federal poderão intervir e desapropriar serviços de saúde de 
natureza privada necessários a execução dos objetivos da política nacional de saúde, conforme 
dispuser a lei. 
Justificativa: 
      A emenda visa resgatar o produto de debates políticos, técnicas e reivindicações populares que 
se travaram nas subcomissões e na Comissão da Ordem Social. A Seguridade Social, a Saúde, são 
colocadas como bens sociais fundamentais para os brasileiros e para o desenvolvimento do país. 
Parecer:   
   A substituição proposta exclui do texto aspectos fundamentais tais como o financiamento do 
sistema único (pela alteração do artigo anterior, que o contemplava) e a caracterização da ingerência 
estrangeira no mesmo.  
O relator opta pela explicitação da participação de setor privado, por ser histórica no País, não 
havendo necessidade de definir a possibilidade de intervenção e desapropriação nos serviços do 
mesmo. Pela rejeição. 
   
 
 EMENDA:34082 REJEITADA 
Autor:   
   EDUARDO JORGE (PT/SP) 
Texto:   
   - EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO  
(SUBSTITUTIVO DO RELATOR) -  
- DISPOSITIVO EMENDADO : Art. 262 - "caput"  
- Dá nova redação ao "caput" do art. 262.  
Art. 262 - As ações e serviços de saúde são de natureza pública, cabendo ao Estado 
sua normatização, execução e controle. 
Justificativa: 
  A emenda visa resgatar o produto de debates políticos, técnicas e reivindicações populares que se 
travaram nas subcomissões e na Comissão da Ordem Social. A Seguridade Social, a Saúde, são 
colocadas como bens sociais fundamentais para os brasileiros e para o desenvolvimento do país. 
Parecer:   
   As características do sistema sócio-econômico vigente no País impõem a necessidade de se 
resguardar a atividade liberal em saúde, o que não significa que não se considere a saúde como bem 
social fundamental para os brasileiros e para o desenvolvimento do País.  
Pela rejeição. 
   
 

___________________________________________________________________ 
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FASE S 

   EMENDA:00301 REJEITADA 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
O Caput do artigo 234, do Projeto Constitucional passa a ter a seguinte redação:  
Art. 234 - Cabe ao Poder Público a regulamentação, normatização e controle das ações e serviços 
de saúde. 
Justificativa: 
   Com a presente emenda pretendemos tornar mais condizente com a realidade nacional a Seção 
Saúde do Projeto Constitucional, pois caso permanecesse o texto do art. 234, praticamente eliminaria 
as instituições privadas de saúde do contexto médico-hospitalar do país, apesar da ressalva feita no § 
1º deste mesmo artigo, desde que condicionando ao Poder Público a execução das ações e serviços 
de saúde estatiza o setor em nosso país. 
   Acreditamos, que a manutenção do sistema de saúde único, hierarquizado, regionalizado e 
descentralizado, com participação da comunidade e cabendo ao Poder Público a regulamentação, a 
normatização e o controle das ações e serviços de saúde, não modifica a sua essência. 
Parecer:   
   A emenda do Constituinte Inocêncio Oliveira, propõe a substituição do termo "execução" do caput 
do artigo 234 por "normatização".  
Sua justificação está baseada no argumento de que o texto como está "praticamente" elimina as 
instituições privadas de saúde do contexto médico-hospitalar do País. Porém, o próprio autor 
reconhece que o parágrafo 1o. do mesmo artigo elimina aquele risco.  
Na verdade, o dispositivo que pretende ser alterado pelo autor da emenda não diz que a execução de 
todas as ações e serviços de saúde caberá ao Poder Público exclusivamente. Mas sim que o mesmo 
executará ações e não só as regulamentará e as controlará. O Poder Público não pode, em hipótese 
alguma, deixar de executar ações de saúde. Nem mesmo nos Países centrais do capitalismo, o 
Estado deixa de executar ações de saúde.  
Isto não significa exclusividade. O parágrafo primeiro do mesmo artigo, como salienta o próprio autor 
da emenda na sua justificação, garante a existência de prestação de serviços de saúde à iniciativa 
privada lucrativa, não lucrativa e filantrópica.  
Desta forma, somos pela rejeição da emenda, pois o Poder Público não pode deixar de executar 
ações de saúde. 
   
 EMENDA:00373 REJEITADA 
Autor:   
   JORGE VIANNA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Emenda modificativa:  
Modifique-se a redação do art. 234, do Projeto de Constituição (A)  
Art. 234. - Cabe ao Poder Público a regulamentação, coordenação e controle das ações e serviços de 
saúde, respeitados os seguintes princípios:  
I - Universalidade do atendimento;  
II - Pluralismo de sistemas médico-assistenciais;  
III - Livre exercício profissional;  
IV - Livre escolha do indivíduo quanto aos serviços assistenciais. 
Justificativa: 
   A redação proposta, nesta emenda, atende a princípios inerentes a um regime democrático com a 
opção pelo Social, ao tempo em que se atribuiu ao Poder Público responsabilidades indispensáveis 
para que essa opção se efetive, consagrando-se no texto constitucional direitos de cidadania na área 
da saúde. 
   Por outro lado, é indispensável que se garanta no supracitado texto, o fundamental equilíbrio de 
responsabilidades da sociedade e do Governo nas ações de saúde, nos sistemas, público e privado. 
   Deflui, do que estamos propondo nesta emenda modificada, que se deve atribuir ao Poder Público 
importantes e imensas responsabilidades na área da saúde, e não deve diminuir ou desprezar, de 
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igual modo, a importância da participação dos diversos segmentos da sociedade na condução do 
atendimento à saúde da população. 
Parecer:   
   A emenda do Constituinte Jorge Vianna propõe alteração significativa no texto do artigo 234 do 
Projeto de Constituição.  
No caput, substitui a palavra "execução" por "coordenação". Introduz quatro incisos referentes a 
universalidade de atendimento, pluralismo de sistemas médico-assistenciais, livre exercício 
profissional e livre escolha do indivíduo quanto aos serviços assistenciais. Suprime os três parágrafos 
do artigo.  
Sua justificação baseia-se no argumento da importância da participação dos diversos segmentos da 
sociedade na condução do atendimento à saúde da população.  
Na verdade, o texto atual do Projeto de Constituição não exclui nada do que o referido Constituinte 
pretende incluir com sua emenda. Se não, vejamos:  
- a universalidade do atendimento está garantida amplamente no artigo 232;  
- o pluralismo de serviços de saúde está proposto no §1o.;  
- da mesma forma os incisos III e IV da emenda não são proibidos no texto atual.  
A supressão dos três parágrafos do artigo 234 compromete toda a seção "Da Saúde", pois exclui 
dispositivos fundamentais ao funcionamento do setor.  
Finalmente a retirada da palavra "execução" do caput do artigo 234 inviabiliza a necessária 
participação do Poder Público na prestação de serviços de saúde, admitida e praticada em todos os 
países, até os capitalistas.  
Pela rejeição. 
   
   
 EMENDA:00746 REJEITADA 
Autor:   
   RENATO BERNARDI (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSTO EMENDADO: Artigo 234 Título VIII  
Seção I - da saúde  
Acrescente-se ao artigo 234 a expressão "direta ou indireta”, passando-se, portanto, à seguinte 
redação:  
Art. 234 "Cabe ao Poder Público a regulamentação, a execução direta ou através de terceiros, o 
controle de ações e serviços de saúde. 
Justificativa: 
   As ações e serviços de saúde devem estar assegurados também à iniciativa privada. 
Parecer:   
   Do nobre Constituinte Renato Bernardi esta emenda propõe transferir-se do Supremo Tribunal 
Federal para o Superior Tribunal de Justiça a competência para processar e julgar, originariamente a 
representação do Procurador Geral da República, nos casos definidos em lei complementar 
para interpretação de lei ou ato normativo federal.  
Parte o proponente da ideia de que o sistema adotado pelo Projeto defere ao Superior Tribunal de 
Justiça velar pela vigência e uniformidade interpretativa da lei federal, razão por que caberia melhor a 
esse Tribunal a competência para processar e julgar aquela representação do Procurador Geral da 
República.  
Temos que, precisamente por coerência sistêmica, que se deve manter a competência do Superior 
Tribunal Federal.  
Pela rejeição. 
   
   
 EMENDA:01082 REJEITADA 
Autor:   
   ANTÔNIO SALIM CURIATI (PDS/SP) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dê-se aos artigos 233, 234 e 235, a seguinte redação:  
"Art. 233 - As ações e serviços de saúde desenvolvidos pelo Poder Público integram uma única rede, 
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regionalizada e hierarquizada, organizada de acordo com as seguintes diretrizes:  
I - comando administrativo único em cada nível de governo;  
II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas;  
III - descentralização político- administrativa;  
IV - participação da comunidade.  
§ 1o. - O sistema público de saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, 
dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, além de outras fontes.  
§ 2o. - É vedada a destinação de recursos orçamentários para investimentos em instituições privadas 
à saúde com fins lucrativos.  
§ 3o. - A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e 
substâncias humanas para fins de transplante e pesquisa, vedado todo tipo de comercialização.  
Art. 234 - Nas ações de saúde de natureza pública, cabe ao Estado a regulamentação, a execução e 
o controle.  
§ 1o. - A assistência à saúde é livre à iniciativa privada, que poderá participar de modo supletivo na 
assistência oferecida pelo Poder Público, na forma da lei.  
§ 2o. - É vedada a exploração direta ou indireta, por parte de empresas e capitais de procedência 
estrangeira, dos serviços de assistência à saúde no País, salvo as que tenham sede no Brasil e que 
na data da promulgação da  
Constituição já desenvolvam no País, as atividades ora regulamentadas.  
Art. 235 - Ao sistema público de saúde compete, além de outras atribuições que a lei estabelecer:  
I - controlar e fiscalizar a produção de medicamentos, equipamentos, 
imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos, e dela participar;  
II - executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica e de saúde ocupacional;  
III - disciplinar a formação e a utilização de recursos humanos e as ações de saneamento básico;  
IV - incrementar, em sua área de atuação, o desenvolvimento científico e tecnológico, cujos recursos 
terão administração unificada;  
V - controlar e fiscalizar a produção e a qualidade nutricional dos alimentos;  
VI - estabelecer normas para o controle e fiscalizar a utilização de tóxicos e inebriantes;  
VII - colaborar na proteção do meio ambiente. 
Justificativa: 
   Permitimo-nos transcrever as razões da “Associação Paulista de Medicina”, inspiradora da presente 
emenda: 
   “A democracia coloca o bem-estar social e a promoção humana como objetivos fundamentais a 
serem alcançados. 
   Ao Estado, a democracia reserva papel primordial, como regulamentador das relações dos 
diferentes segmentos sociais, tendo por meta oferecer a todos igual oportunidade, bem como 
assegurar adequada distribuição da riqueza nacional. 
   Não obstante, a democracia alcança seus objetivos sociais e confere responsabilidade ao Estado, 
sem ser estatizante. 
   Não pode ser diferente na área da assistência à saúde, da população brasileira. É preciso que o 
Poder Público assuma suas indeclináveis responsabilidades. Simultaneamente, é preciso assegurar à 
sociedade o direito de participar do processo assistencial, quer sob forma de prática liberal, quer sob 
forma de empresas privadas que atuem respeitando a ética profissional. 
   A redação final dada ao projeto apresentado pela Comissão de Sistematização, para ser apreciado 
e votado pelo Plenário da Assembleia Nacional Constituinte, é inteiramente desequilibrado na sua 
seção correspondente à saúde. 
   A proposta confunde o papel a ser desempenhado pelo Estado com a estatização da assistência 
médico-odontológica. 
   Os profissionais liberais, as instituições filantrópicas, o cooperativismo médico, as empresas 
privadas éticas, que constituem a grande parcela da atual estrutura assistencial do País, ficam 
submetidas ao Sistema Único de Saúde, estatal. Cumprirão as determinações que lhe forem feitas e 
participarão complementarmente na assistência à saúde da população. Sempre sob condições do 
direito público. 
   Por todos esses motivos, não é aceitável, para uma Nação que pretende construir uma sociedade 
aberta, com um mínimo de intervencionismo do Estado – e nunca através da estatização – o texto 
submetido à apreciação dos Constituintes, nos termos em que está.” 
Parecer:   
   As presentes proposições foram inspiradas, segundo o autor, em trabalho da Associação Paulista 
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de Medicina, para a qual o Projeto seria " inteiramente desequilibrado na Seção correspondente à 
saúde, confundindo-se o papel a ser desempenhado pelo Estado com a estatização da assistência 
médico-odontológico". Esta preocupação, aliás, vem reforçada por outras assertivas tendentes a 
justificar as seguintes modificações propostas ao texto do Projeto:  
Primeiro, pretende-se acrescentar ao "caput" do art. 233 as expressões explicativas de que as ações 
e serviços de saúde são "desenvolvidas pelo Poder Público", as quais integrariam "uma única rede". 
Ora, o dispositivo refere-se certamente, aos serviços públicos de saúde, tanto que, à iniciativa 
privada, consagrou-se um parágrafo especial no artigo seguinte, permitindo-se-lhe participar do 
sistema de saúde de forma supletiva e mediante contrato.  
Em seguida, almeja-se substituir, no § 2o. do art. 233, a expressão "recursos públicos" por "recursos 
orçamentários", numa indisfarçável tentativa de se anular o dispositivo que veda a destinação de 
recursos públicos para investimentos em instituições privadas de saúde de fins lucrativos. A 
propósito, convém lembrar que o Poder Público, além de financiar a construção de hospitais 
particulares, de finalidade nitidamente lucrativa, com um longo período de carência e a 
juros subsidiados, ainda garante ao proprietário a clientela previdenciária de que necessita, mediante 
convênio previamente assegurado.  
Propõe-se, também, que se modifique o "caput" do art. 234, o qual passaria a dispor que, "nas ações 
de saúde de natureza pública, cabe ao Estado a regulamentação, a execução e o controle". Ainda 
aqui, permitimo-nos entender que o dispositivo se refere, indubitavelmente, às ações de natureza 
pública, já que, as de natureza particular, submeter-se-iam tão-somente às ações governamentais de 
fiscalização e controle, o que, de resto, já ocorre.  
Na proposição seguinte, sugere-se a eliminação do § 1o. do art. 234, da preferência que se atribuiu 
às entidades filantrópicas e sem fins lucrativos quanto aos convênios para participação suplementar 
no sistema de saúde. Não entendemos os motivos das pretensão, já que dita preferência, 
naturalmente em igualdade de condições, em nada afetaria as empresas particulares, mas, seja 
como for, seria da maior conveniência para o Estado, no próprio interesse social, que se preferissem 
as instituições filantrópicas e sem fins lucrativos àquelas que, por sua própria natureza, assumiram os 
riscos da atividade empresarial com objetivo de lucro.  
Em continuação, almeja o autor substituir, no § 2o. do art. 234, a expressão "conforme se dispuser 
em lei" por "salvo as que tenham sede no Brasil e que, na data de as atividades ora regulamentadas. 
Lembramos, a propósito, que o dispositivo, em questão estabelece uma regra geral, já 
estando ressalvadas as exceções no dispositivo que protege a propriedade privada e estabelece as 
bases da desapropriações por necessidade ou utilidade pública e por interesse social.  
Quanto à pretensão de se excluir do dispositivo as empresas que tenham sede no Brasil, isso 
equivaleria a anular por completo toda a proibição contida no parágrafo, mediante o simples 
expediente de um subterfúgio.  
Finalmente, pretende o autor modificar o "caput" do art. 235, pela substituição da expressão "ao 
sistema único de saúde" por "ao sistema público de saúde", o que também se deixa de acolher pelos 
mesmos motivos aduzidos em relação à modificação proposta ao "caput" do art. 234. 
   
 
   EMENDA:01300 REJEITADA 
Autor:   
   CARLOS SANT'ANNA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 234 da Seção I, do Capítulo II, do Título VIII do Projeto de Constituição da Comissão 
de Sistematização a seguinte redação:  
Art. 234 - As ações e serviços de saúde são de natureza pública.  
§ 1o. - Cabe ao Poder Público a regulamentação, promover a execução e o controle das ações e 
serviços de saúde.  
§ 2o. - A assistência à saúde é livre à iniciativa privada, que poderá participar de forma complementar 
do sistema único de saúde, mediante contrato ou convênio, tendo preferência, para este fim, as 
entidades filantrópicas e sem fins lucrativos.  
§ 3o. - É vedada a destinação de recursos públicos orçamentários para investimento em instituições 
privadas de saúde com fins lucrativos.  
§ 4o. - É vedada a participação no Sistema Nacional Único de Saúde de empresas e capitais 
de procedência estrangeira, salvo nos casos previstos em lei.  
§ 5o. - A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitam a remoção de órgãos, tecidos e 
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substâncias humanas para fins de transplante e pesquisa, bem como sobre as condições relativas a 
doação, coleta e  
processamento de sangue e seus derivados para fins de transfusão com segurança e sem risco, para 
o receptor, de transmissão de qualquer doença, vedado todo o tipo de comercialização. 
Justificativa: 
   Esta emenda visa adequar o Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização às 
conclusões da 8ª Conferência Nacional de Saúde. 
Parecer:   
   A emenda do Constituinte Carlos Sant'Anna pretende dar nova redação ao artigo 234 do Projeto de 
Constituição da Comissão de Sistematização. Introduz as seguintes modificações:  
1. Afirma que as ações e serviços de saúde são de natureza pública.  
2. Ao poder público cabe não a "execução", mas a "promoção da execução" das ações e serviços de 
saúde.  
3. É válida a destinação não de "recursos públicos" mas de "recursos públicos orçamentários" para 
investimento em instituições privadas com fins lucrativos.  
4. A iniciativa privada poderá participar do sistema único de saúde mediante "contrato ou convênio" e 
não mediante "contrato de direito público".  
5. Não veda a participação de empresa e capitais de procedência estrangeira "nos serviços e ações 
de saúde no País", mas somente no Sistema Nacional Único de Saúde.  
6. Adita que a lei que disporá sobre condições e requisitos que facilitem a remoção de órgãos para 
fins de transplante, também disponha sobre as "condições relativas à doação, coleta e 
processamento de sangue e seus derivados para fins de transfusão, "vedado todo o tipo de 
comercialização.  
A justificação alega que se trata de compatibilização do texto constitucional com o que foi aprovado 
na VIII Conferência Nacional de Saúde.  
O relator acatou a parte referente à doação, coleta e processamento de "sangue" nos termos da 
emenda 2P00977-8.  
As outras propostas foram rejeitadas nos termos do parecer oferecido à emenda coletiva  
nº 2P02044-5.  
Pela rejeição. 
   
 EMENDA:01326 REJEITADA 
Autor:   
   JOSÉ VIANA (PMDB/RO) 
Texto:     Dê-se ao Artigo 234 e seu parágrafo a  
seguinte redação:  
Art. 234 - Cabe ao Poder Público a  
regulamentação e o controle das ações e serviços de saúde.  
§ 1o - A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 
Justificativa: 
   O sistema único estatal, encarregado de executar a assistência médico-hospitalar para toda a 
população, tem se mostrado eficiente em países de dimensões e de populações reduzidas. 
   No Brasil, seria utópico acreditar que o Estado poderá prestar assistência médica independente da 
contribuição da iniciativa privada. 
   O Poder Público em todos os níveis somados, atende hoje somente 40% da demanda de consultas 
ambulatórias e de 10% das internações. 
   Dessa forma, qualquer medida tendente a dificultar a ação da iniciativa privada reverterá em notável 
prejuízo à população brasileira que depende essencialmente dessa atividade para manter a saúde 
em condições favoráveis. 
   Por maior que seja o nosso nacionalismo, ninguém poderá negar que o Estado tem se demonstrado 
um mau administrador. 
   O atendimento médico hoje proporcionado pelo Estado é uma verdadeira calamidade, quer pela 
falta de material, ou quer pela falta de pessoal especializado que, sendo mal remunerado, vive de 
fazer “bicos” em estabelecimentos diversos como forma de sobreviver. 
   Além disso, atribuir ao Estado o monopólio da assistência médica, viria onerar as despesas de 
custeio de um organismo que já se mostra saturado e quase insolvente com os encargos públicos, 
obrigatórios que já tem. 
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   Estas são as razões que me levam a propor a presente emenda, para a qual espero a aprovação 
de meus ilustres pares desta Assembleia Nacional Constituinte. 
Parecer:   
   A emenda modifica o texto do art. 234 e seus parágrafos, como um todo, concedendo-lhe sentido 
de maior abrangência e excluindo das funções do Poder Público a execução das ações e serviços de 
saúde, considerando que qualquer dificuldade à ação da iniciativa privada reverterá em notável 
prejuízo à população brasileira, e que o Estado tem sido um mau administrador.  
Mas a execução de ações e serviços de saúde não pode ser excluída das funções do Poder Público 
porque é este que oferece, entre outros, os serviços básicos e ações primárias de saúde. Com ele 
colaboram apenas os órgãos filantrópicos.  
E, no entanto, tais serviços e ações atendem à maioria da população, mostram demanda crescente e 
não apresentam atrativos ao setor privado. Daí se infere que a participação deste no sistema único de 
saúde só pode ser em caráter supletivo. Ampliá-la além deste ponto seria utópico.  
Pela rejeição. 
   
 
EMENDA:01536 REJEITADA 
Autor:   
   MATTOS LEÃO (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 234  
Suprima-se o caput do art. 234 do Projeto de Constituição "A", e em consequência, o parágrafo 1o. do 
mesmo artigo transformar-se-á em artigo. 
Justificativa: 
   Este artigo praticamente estatiza os serviços médicos assistenciais, a medida que atribui ao Poder 
Público a sua execução, com exclusividade. 
Parecer:   
   A emenda suprime o 'caput' do art. 234 que atribui ao Poder Público a regulamentação, execução e 
controle das ações e serviços de saúde, considerando que tal dispositivo praticamente estatiza os 
serviços médicos assistenciais.  
Regulamentação, execução e controle são funções as quais o Poder Público não pode dispensar, 
especialmente em se tratando de saúde - direito de todos e dever do Estado. É o corolário desse 
dever. Muitas questões exigem regulamentação específica - haja vista o caso dos transplantes. O 
controle é função precípua do Estado. Quanto à execução, basta lembrar as ações primárias de 
saúde, os serviços básicos, que são oferecidos apenas pelo Poder Público e pelos órgãos 
filantrópicos e, no entanto, atendem à maioria da população.  
Pela rejeição.

 
___________________________________________________________________ 

FASE U 

 
  EMENDA:01527 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CÉLIO DE CASTRO (PSDB/MG) 
Texto:   
   Art. 202 - ........................... 
Suprimir a expressão "e também por pessoa física ou jurídica de direito privado''. 
Justificativa: 
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   A manutenção da expressão acima é totalmente redundante, uma vez que o texto do artigo já diz que a 
execução deve ser feita “diretamente ou através de terceiros”. 
Parecer:   
   Objetiva a proposta suprimir a expressão "e também por pessoa física ou jurídica de direito privado", 
constante do art. 202 do Projeto, por considerá-la redundante o Autor.  
Entendemos que a expressão deve permanecer no texto do artigo para maior clareza do assunto, pois nela o 
que se quer é enfatizar que as ações e serviços de saúde poderão ser executadas pelo Estado, diretamente 
ou através de terceiros, e pela iniciativa privada.  
Ante o exposto, somos pela rejeição. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE W 

 EMENDA:00403 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALUÍZIO CAMPOS (PMDB/PB) 
Texto:   
   Art. 197 - Suprima-se a parte final: "e também por pessoa física ou jurídica de direito privado”. 
Justificativa 
A expressão “através de terceiros” compreende as pessoas físicas ou jurídicas de direito privado. 

 

___________________________________________________________________ 
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