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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. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 

hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes 

diretrizes:  

      I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;  

      II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo 

dos serviços assistenciais;  

      III - participação da comunidade.  

      Parágrafo único. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, 

com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, além de outras fontes.  

 

1 – Sugestões localizadas1  

SUGESTÃO:01039 DT REC:15/04/87 
Autor:   
   FLORICENO PAIXÃO (PDT/RS) 
Texto:   
   SUGERE NORMA ASSEGURANDO A APLICAÇÃO DE 13% (TREZE POR CENTO) DA RENDA 
DOS IMPOSTOS ARRECADADOS PELA UNIÃO, ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS 
NA MANUTENÇÃO E NO DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE PÚBLICA. 

                                                      
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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 SUGESTÃO:02142 DT REC:09/04/87 
Autor:   
   VIRGÍLIO TÁVORA (PDS/CE) 
Texto:   
   SUGERE QUE OS SETORES DE SAÚDE E DE EDUCAÇÃO TENHAM SUAS COMPETÊNCIAS 
DESCENTRALIZADAS. 
   
  
 SUGESTÃO:02369 DT REC:29/04/87 
Autor:   
   RAQUEL CAPIBERIBE (PMDB/AP) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSIÇÕES SOBRE O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, E DÁ OUTRAS 
PREVIDÊNCIAS. 
   
 
   SUGESTÃO:02463 DT REC:30/04/87 
Autor:   
   EDME TAVARES (PFL/PB) 
Texto:   
   SUGERE NORMA DISPONDO SOBRE A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DESTINADA AO SETOR 
SAÚDE. 
   
 
   SUGESTÃO:02484 DT REC:30/04/87 
Autor:   
   IVO VANDERLINDE (PMDB/SC) 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE ESTABELEÇA PERCENTUAL ORÇAMENTÁRIO MÍNIMO PARA A  
SAÚDE E DISPONHA SOBRE CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO MÉDICO. 
   
   
 SUGESTÃO:03107 DT REC:05/05/87 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE NORMA DETERMINANDO QUE A POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE NÃO SE FAÇA 
SEM A PARTICIPAÇÃO EFETIVA DA REPRESENTAÇÃO DA CLASSE MÉDICA. 
 
   
   SUGESTÃO:03113 DT REC:05/05/87 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS QUE DISPONHAM SOBRE A DESTINAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS,  
ESTADUAIS E MUNICIPAIS PARA A EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE 
PÚBLICA. 
 
   
   SUGESTÃO:03369 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   BEZERRA DE MELO (PMDB/CE) 
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Texto:   
   SUGERE SEJA DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO ESTABELECER E EXECUTAR PLANOS  
NACIONAIS DE SAÚDE. 
 
   
   SUGESTÃO:03823 DT REC:05/05/87 
Autor:   
   MENDES BOTELHO (PTB/SP) 
Texto:   
   SUGERE DIRETRIZES PARA A POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE. 
 
   
   SUGESTÃO:00428 DT REC:07/04/87 
Autor:   
   FLAVIO PALMIER DA VEIGA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE DISPONHA SOBRE A APLICAÇÃO ANUAL PELA UNIÃO, ESTADOS, 
TERRITÓRIO, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS DE QUINZE POR CENTO DE SUA 
PARTICIPAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM PROGRAMAS PÚBLICOS DE SAÚDE. 
 
   
   SUGESTÃO:04988 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   SUGERE DIRETRIZES PARA A POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE. 
 
   
   SUGESTÃO:05405 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE QUE O ACESSO AOS SERVIDORES DE SAÚDE SEJA DIREITO NATURAL DO  
CIDADÃO; QUE PERCENTUAL DOS ORÇAMENTOS DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DOS 
MUNICÍPIOS SEJA DESTINADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE; QUE HAJA DESVINCULAÇÃO, NA 
PREVIDÊNCIA SOCIAL, ENTRE AS CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS À ASSISTÊNCIA MÉDICA E 
AOS BENEFÍCIOS SOCIAIS; QUE HAJA DESCENTRALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS 
ASSISTENCIAIS, A NÍVEL REGIONAL. 
 
   
   SUGESTÃO:00568 DT REC:08/04/87 
Autor:   
   CARLOS SANT'ANNA (PMDB/BA) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS QUE RECONHEÇAM A SAÚDE DE COMO DIREITO DE TODOS E DEVER 
DO ESTADO; ESTABELEÇAM A COMPETÊNCIA DA UNIÃO; DEFINAM A FORMA DE 
ORGANIZAÇÃO DO SETOR NUM SISTEMA NACIONAL ÚNICO DE SAÚDE;  
ESPECIFIQUEM O MONTANTE MÍNIMO DE RECURSOS A SEREM APLICADOS NO SETOR. 
 
   
   SUGESTÃO:05921 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   IVO CERSÓSIMO (PMDB/MS) 
Texto:   
   SUGERE A CRIAÇÃO DE UM SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, ESTABELECENDO NORMAS PARA 
UMA MELHOR POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE. 
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   SUGESTÃO:06021 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   IBERÊ FERREIRA (PFL/RN) 
Texto:   
   SUGERE QUE O ESTADO ASSEGURE A TODOS O DIREITO À SAÚDE, COM A APLICAÇÃO DE 
RECURSOS PELA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. 
 
   
   SUGESTÃO:06227 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ULDURICO PINTO (PMDB/BA) 
Texto:   
   SUGERE A CRIAÇÃO DE UM SISTEMA UNIFICADO DE SAÚDE, NOS TERMOS QUE 
ESTABELECE. 
 
   
   SUGESTÃO:06369 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE A CRIAÇÃO DE UM SISTEMA UNIFICADO DE SAÚDE. 
 
   
   SUGESTÃO:06824 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE QUE A DIREÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E DO SISTEMA UNIFICADO DE SAÚDE 
SEJA EXERCIDA POR REPRESENTANTES DO GOVERNO, DOS TRABALHADORES E DOS 
EMPREGADORES. 
 
   
   SUGESTÃO:00074 DT REC:30/03/87 
Autor:   
   IRAM SARAIVA (PMDB/GO) 
Texto:   
   SUGERE A UNIÃO DESTINE, ANUALMENTE, NÃO MENOS QUE 25% (VINTE E CINCO POR 
CENTO) DE SUA RECEITA TRIBUTÁRIA E PREVIDENCIÁRIA ÀS AÇÕES DE SAÚDE, E QUE OS 
ESTADOS E MUNICÍPIOS APLIQUEM, ANUALMENTE TAMBÉM, NO MÍNIMO 30% (TRINTA POR 
CENTO) DO PRODUTO RESULTANTE DA RENDA DOS RESPECTIVOS TRIBUTOS, 
IGUALMENTE NAS AÇÕES DE SAÚDE. 
 
   
   SUGESTÃO:07743 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   GERALDO ALCKMIN (PMDB/SP) 
Texto:   
   SUGERE QUE SE CONSTITUA UM FUNDO NACIONAL DE SAÚDE. 
 
   
   SUGESTÃO:08071 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   FLORICENO PAIXÃO (PDT/RS) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVO SOBRE COMPETÊNCIA DA UNIÃO E DOS MUNICÍPIOS PARA O 
ATENDIMENTO À SAÚDE. 
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   SUGESTÃO:08130 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   VÍTOR BUAIZ (PT/ES) 
Texto:   
   SUGERE SEJAM ESTABELECIDAS DIRETRIZES PARA A POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE. 
 
   
   SUGESTÃO:08826 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE QUE A LEI INSTITUA FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, COM RECURSOS DE  
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIA FEDERAIS. 
 
   
   SUGESTÃO:08856 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE QUE A UNIÃO DEVA FORMULAR, EXECUTAR E CONTROLAR A POLÍTICA 
NACIONAL DE SAÚDE, INTEGRANDO NUM SISTEMA ÚNICO OS ORGANISMOS FEDERAIS, 
ESTADUAIS E MUNICIPAIS, COM PARTICIPAÇÃO POPULAR EM TODOS OS NÍVEIS. 
 
   
   SUGESTÃO:09124 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   LÚCIO ALCÂNTARA (PFL/CE) 
Texto:   
   SUGERE QUE A UNIÃO, OS ESTADOS, OS TERRITÓRIOS, O DISTRITO FEDERAL E OS 
MUNICÍPIOS NÃO POSSAM UTILIZAR MENOS DE 15% DE SEUS RESPECTIVOS ORÇAMENTOS 
PARA PROGRAMAS DE SAÚDE. 
 
   
   SUGESTÃO:09386 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ROSE DE FREITAS (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE QUE O ESTADO ESTABELEÇA UMA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE. 
 
   
   SUGESTÃO:00963 DT REC:14/04/87 
Autor:   
   HÉLIO COSTA (PMDB/MG) 
Texto:   
   SUGERE PRINCÍPIOS E NORMAS PARA UM SISTEMA ÚNICO E PÚBLICO DE SAÚDE. 

2 – Audiências públicas 

Consulte nas 7ª e 11ª Reuniões da Subcomissão de Saúde, Seguridade e do Meio Ambiente as notas 
taquigráficas das Audiências Públicas realizadas. 
 http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-
cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7b 
 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7b
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7b
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3 – Subcomissões temáticas 

SUBCOMISSÃO DE SAÚDE, SEGURIDADE E DO MEIO AMBIENTE – VIIB 
 

FASE A – 
Anteprojeto do 

relator 

Art. 2º. As ações e serviços de saúde integram uma rede regionalizada e 

hierarquizada e constituem um Sistema Único, organizado de acordo com os 

seguintes princípios: 

I - comando administrativo único em cada nível de governo; 

II - integralidade e continuidade na prestação das ações de saúde;  

III - gestão descentralizada, promovendo e assegurando a autonomia dos Estados 

e Municípios;  

IV-participação da população através de entidades representativas na formulação 

das políticas e controle das ações nos níveis federal, estadual e municipal, em 

conselhos de saúde. 

Art. 3º. O Sistema Único é financiado pelo Fundo Nacional de Saúde, com recursos 

provenientes da receita tributária.  

§ 1º - Os Fundos Estaduais e Municipais são constituídos com recursos oriundos 

dessas unidades político-administrativas e do Fundo Nacional.  

§ 2º - Os dispêndios nacionais destinados à saúde não serão inferiores à dez por 

cento do Produto Interno Bruto.  

 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Total de emendas localizadas: 11.  

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

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

Art. 2º. As ações e serviços de saúde integram uma rede regionalizada e 

hierarquizada e constituem um Sistema Único, organizado de acordo com os 

seguintes princípios: 

I - comando administrativo único em cada nível de governo;  

II - integralidade e continuidade na prestação das ações de saúde;  

III- gestão descentralizada, promovendo e assegurando a autonomia dos Estados e 

Municípios;  

IV - participação da população através de entidades representativas na formulação 

das políticas e controle das ações nos níveis federal, estadual e municipal, em 

conselhos de saúde.  

Art. 3º. O Sistema Único é financiado pelo Fundo Nacional de Saúde, com recursos 

provenientes da receita tributária.  

§ 1º - Os Fundos Estaduais e Municipais são constituídos com recursos oriundos 

dessas unidades político-administrativas e do Fundo Nacional.  

§ 2º - Os dispêndios nacionais destinados à saúde não serão inferiores à dez por 

cento do Produto Interno Bruto. 

 

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

Ambiente – VIIb, a votação dos destaques e da redação final do Anteprojeto. 

Publicação: DANC de 23/07/1987, suplemento ao nº 102, p. 124 e DANC de 

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

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
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7b
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4 – Comissões temáticas 

COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL - VII 
 

FASE E – Emendas 
ao anteprojeto da 
subcomissão, na 

comissão 

Total de emendas localizadas: 6.  

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

FASE F – 
Substitutivo do 

relator 

Art. 46. 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 e completo nas ações de saúde;  

III - descentralização político-administrativa em nível de Estados e Municípios;  

IV - participação da população, por meio de organizações representativas, na 

formulação das políticas e no controle das ações nos níveis federal, estadual e 

municipal.  

FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Total de emendas localizadas: 11.  

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

FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

Art. 52. 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 e exclusivo em cada nível de governo;  

II - atendimento integral e completo nas ações de saúde;  

III - descentralização político-administrativa em nível de Estados e Municípios;  

IV - participação da população, por meio de organizações representativas, na 

formulação das políticas e no controle das ações nos níveis federal, estadual e 

municipal.  

Art. 53. O Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do Fundo 

Nacional de Seguridade Social e com recursos de receitas dos Estados e 

Municípios. 

 

Consulte na 9ª reunião da Comissão da Ordem Social a votação do substitutivo do 

Relator.  

Publicação: DANC, 05/08/1987, 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. 351. 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 e exclusivo em cada nível de governo;  

II - atendimento integral e completo nas ações 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
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III - descentralização político-administrativa em nível de Estados e Municípios;  

IV - participação da população, por meio de organizações representativas, na 

formulação das políticas e no controle das ações nos níveis federal, estadual e 

municipal.  

Art. 352. O Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do Fundo 

Nacional de Seguridade Social e com recursos de receitas dos Estados e 

Municípios. 

 

FASES J e K – 
Emendas de mérito 

(CS) e de 
adequação ao 

anteprojeto 

 

Total de emendas localizadas: 14.  

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

documento). 

FASE L – Projeto 
de Constituição 

Art. 345. 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 e exclusivo em cada nível de governo;  

II - atendimento integral e completo nas ações de saúde;  

III - descentralização político-administrativa em nível de Estados e Municípios;  

IV - participação da população, por meio de organizações representativas, na 

formulação das políticas e no controle das ações nos níveis federal, estadual e 

municipal. 

Art. 346. O Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do Fundo 

Nacional de Seguridade Social e com recursos de receitas dos Estados e 

Municípios. 

 

FASE M – 
Emendas (1P) de 

Plenário e 
populares 

Total de emendas localizadas: 57.  

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

FASE N – Primeiro 
substitutivo do 

relator 

Art. 261. A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado pelo acesso 

igualitário a um sistema nacional único de saúde, tendo em cada nível de governo 

direção administrativa descentralizada e interdependente e controle da comunidade.  

§ 1º - O sistema nacional único de saúde será disciplinado por lei complementar.  

§ 2º - 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. 

 

FASE O – Emendas 
(ES) ao primeiro 
substitutivo do 

relator 

Total de emendas localizadas: 39.  

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

FASE P – Segundo 
substitutivo do 

relator 

 

Art. 226. 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 atividades preventivas.  

III - descentralização político-administrativa;  

IV - participação da comunidade; 
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 § 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.  

 

Destaque(s) apresentado(s) nº 3900/87, referente à emenda 25804.  

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

27/01/1988, p. 2131. 

 

6 – Plenário 

FASE Q – Projeto A  

(início 1º turno) ou 

FASE R Ato das 
Disposições 
Transitórias 

Art. 233. As ações e serviços de saúde integram uma rede regionalizada e 

hierarquizada e constituem 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 atividades 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.  

FASE S – Emendas 
de Plenário (2P) 

Total de emendas localizadas: 10.  

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

Emenda Substitutiva do Centrão2 nº 02044, art. 230. 

 

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. 

Requerimento de destaque nº 197, referente à emenda 01918.  A emenda foi 

rejeitada. 

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

p.10463. 

 

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

2º) 

Art. 203. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 

hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as 

seguintes diretrizes:  

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;  

II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem 

prejuízo dos serviços assistenciais;  

III - participação da comunidade.  

                                                      
2 Emendas do Centrão: grupo de parlamentares conhecido como Centrão apresentou emendas, que foram posteriormente 
aprovadas em Plenário, com exceção do Capítulo III da emenda nº 02043, e tornaram-se substitutivos ao Projeto A. 

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/sup171Canc27jan1988VolumeI-II.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/sup171Canc27jan1988VolumeI-II.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/244anc18mai1988.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/244anc18mai1988.pdf
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Parágrafo único. O sistema único de saúde será financiado com recursos do 

orçamento da seguridade social previstos no art. 200, e de outras fontes. 

 

Nota: foi dada nova redação, pelo relator para o art. 203, conforme relatório geral, 

volume 299, página XII transcrito abaixo: 

Art. 203 : Limitei-me a abreviar a redação. 

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

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

constituinte/plenario/projeto-de-constituicao-b-fim-do-1o-inicio-do-2o 

 

FASE U – Emendas 
ao Projeto B (2T) 

 

Total de emendas localizadas: 14.  

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

 

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

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 01/9/1988, a partir da p. 

13931. 

 

FASE V – Projeto C 
(fim 2º turno) 

 

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 

hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as 

seguintes diretrizes:  

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;  

II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem 

prejuízo dos serviços assistenciais;  

III - participação da comunidade.  

Parágrafo único. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, 

com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes. 

 

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). 

 

Na Comissão de Redação, foi discutido novo texto para o caput do art. 198 e seu 

parágrafo único.   

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte Suplemento B, de 

23/9/1988, a partir da p. 139. 

 

FASE X – Projeto D 
– redação final 

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 

hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as 

seguintes diretrizes:  

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;  

II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem 

prejuízo dos serviços assistenciais;  

III - participação da comunidade.  

Parágrafo único. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/plenario/projeto-de-constituicao-b-fim-do-1o-inicio-do-2o
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/plenario/projeto-de-constituicao-b-fim-do-1o-inicio-do-2o
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/plenario/projeto-de-constituicao-b-fim-do-1o-inicio-do-2o
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/305anc01set1988.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/307anc23set1988SUPB.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/307anc23set1988SUPB.pdf


Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 12  

 

com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes. 

 

 

 

EMENDAS APRESENTADAS POR FASE3 

FASE B 

   EMENDA:00012 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   1. Inclua-se no art. 2o. o seguinte parágrafo único: 
"O sistema único não excluirá o desenvolvimento da atividade médico-hospitalar liberal." 
2. Exclua-se o item IV do art. 2o. (Participação de entidades representativas). 
3. Exclua-se, da redação do art. 4o., a palavra "execução". 
4. A redação do § 2o. do art. 4o. passa a ser a seguinte: 
"O poder público pode intervir e desapropriar os serviços de saúde de natureza privada, necessários 
ao alcance dos objetivos da política nacional do setor, mediante justa indenização em moeda 
corrente." 
Justificativa: 
Eliminar a livre iniciativa do setor de saúde significa uma violência à história e às tradições dessa 
atividade liberal no Brasil. Da mesma forma, querer atribuir à livre prática da Medicina a 
responsabilidade pelos erros e pelo fracasso das ações básicas de saúde praticadas pelo Estado, ou 
ainda decorrentes do baixo nível de cobertura médica e hospitalar, é falsear a verdade ou 
desconhecer a realidade nacional. 
Nada se deve ter contra a necessidade de se organizar, racionalizar, hierarquizar e regionalizar a 
proteção à saúde. 
Somos entusiastas de um sistema único de saúde por parte do Estado, bem como consideramos 
inquestionável a função do Estado de disciplinar e fiscalizar as atividades de saúde. Excluir, todavia, 
a livre iniciativa, a medicina liberal e a possibilidade do brasileiro de optar por entendimento particular, 
é inconcebível.  
Ademais, à medida em que a estatização completa exige recursos públicos da ordem de 10% do PIB, 
a proposta se torna utópica e inexequível, vez que isto significa praticamente dobrar a atual carga 
tributária nacional. 
Cumpre-nos lembrar que, dos atuais gastos com saúde no País, que correspondem a 3,7% do PIB, 
58% são aplicados pela livre iniciativa e apenas 42% representam a soma dos recursos federais, 
estaduais e municipais.  
É também, inadmissível o arbítrio que se pretende conferir ao poder público, através do § 2º do Art. 
4º, que permite a desapropriação e expropriação. Pode-se até concordar com a desapropriação, 
desde que indenizada em moeda corrente.  
Parecer:   
   Aprovado parcialmente, no que respeita a atividade liberal. 
 
   
   EMENDA:00013 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
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Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   1. Inclua-se no art. 2o. o seguinte parágrafo único: 
"O sistema único não excluirá o desenvolvimento da atividade médico-hospitalar liberal." 
2. Exclua-se o item IV do art. 2o. (participação de entidades representativas). 
3. Exclua-se, da redação do art. 4o., a palavra "execução". 
4. A redação do § 2o. do art. 4o. passa a ser a seguinte: 
"O poder público pode intervir e desapropriar os serviços de saúde de natureza privada, necessários 
ao alcance dos objetivos da política nacional do setor, mediante justa indenização em moeda 
corrente." 
Justificativa: 
Eliminar a livre iniciativa do setor de saúde significa uma violência à história e às tradições dessa 
atividade liberal no Brasil. Da mesma forma, querer atribuir à livre prática da Medicina a 
responsabilidade pelos erros e pelo fracasso das ações básicas de saúde praticadas pelo Estado, ou 
ainda decorrentes do baixo nível de cobertura médica e hospitalar, é falsear a verdade ou 
desconhecer a realidade nacional. 
Nada se deve ter contra a necessidade de se organizar, racionalizar, hierarquizar e regionalizar a 
proteção à saúde. 
Somos entusiastas de um sistema único de saúde por parte do Estado, bem como consideramos 
inquestionável a função do Estado de disciplinar e fiscalizar as atividades de saúde. Excluir, todavia, 
a livre iniciativa, a medicina liberal e a possibilidade do brasileiro de optar por entendimento particular, 
é inconcebível.  
Ademais, à medida em que a estatização completa exige recursos públicos da ordem de 10% do PIB, 
a proposta se torna utópica e inexequível, vez que isto significa praticamente dobrar a atual carga 
tributária nacional. 
Cumpre-nos lembrar que, dos atuais gastos com saúde no País, que correspondem a 3,7% do PIB, 
58% são aplicados pela livre iniciativa e apenas 42% representam a soma dos recursos federais, 
estaduais e municipais.  
É também, inadmissível o arbítrio que se pretende conferir ao poder público, através do § 2º do Art. 
4º, que permite a desapropriação e expropriação. Pode-se até concordar com a desapropriação, 
desde que indenizada em moeda corrente.  
Parecer:   
   Aprovada parcialmente no que respeita à atividade liberal. 
 
   
   EMENDA:00020 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   EDUARDO JORGE (PT/SP) 
Texto:   
   Emenda ao Capítulo da Saúde do Anteprojeto 
Dá nova redação ao artigo 2o. e suprime o art. 3o. que versa sobre tema correlato ao artigo 
substitutivo. 
"Art. 2o. É dever do poder público: 
I - implementar políticas econômicas e sociais que contribuam para eliminar ou reduzir o risco de 
agravos à saúde; 
II - promover, proteger e recuperar a saúde pela garantia de acesso universal, gratuito e 
igualitário às ações e serviços de saúde em todos os níveis; 
III - assegurar, através de órgão específico da União, a formulação, execução e controle da Política 
Nacional de Saúde segundo as seguintes diretrizes: 
a) integração das ações e serviços com comando político-administrativo único em cada 
esfera do poder público; 
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b) integralidade e unidade operacional das ações de saúde adequadas às realidades 
epidemiológicas; 
c) descentralização político-administrativa que assegure a autonomia dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios; 
d) participação, a nível de decisão, de entidades representativas da sociedade na 
formulação e controle das políticas e das ações de saúde em todos os níveis. 
§ 1o. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão anualmente não menos de 
treze por cento do produto resultante de suas receitas na manutenção e desenvolvimento do Sistema 
Nacional de Saúde. 
§ 2o. O Sistema Nacional de Seguridade Social alocará recursos correspondentes, no mínimo, a 
quarenta e cinco por cento da contribuição patronal ao Fundo Nacional de Saúde. Esses recursos 
serão gradualmente substituídos por outras fontes orçamentárias no prazo máximo de dez anos, a 
contar da promulgação desta Constituição, 
e a partir do momento em que a alocação de recursos em saúde a nível nacional alcance o 
equivalente a dez por cento do Produto Interno Bruto." 
Justificativa: 
Esta nova redação tem dois objetivos: 

1) Na primeira parte (caput e incisos I, II e III) precisar as funções do Sistema Único de Saúde, 
resgatando a formulação apresentada pela Comissão Nacional de Reforma Sanitária. 

2) Na segunda parte (parágrafos 1º e 2º), apresentar fórmula que a nosso ver é mais 
operacional na garantia dos recursos para o sistema Único de Saúde, além disso, no caso da 
transferência, necessária e transitória, dos recursos da Seguridade Social para o S.U.S., 
estabelece prazo para que isto se complete. Caso não conste este dispositivo, desconfiamos 
que a transitoriedade se transformará em perenidade. 

Parecer:   
   Aprovado apenas parcialmente pois caberá a lei ordinária precisar as função do sistema único de 
saúde . 
Na 2a. parte, rejeitada por entendermos que o estabelecimento de percentuais em todos os níveis é 
medida discriminatória. 
Quanto aos recursos da seguridade estes deverão ser utilizados totalmente na área da mesma. 
 
   
   EMENDA:00032 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Ao anteprojeto da Subcomissão de Saúde, dê-se 
aos artigos 2o. e 3o. as seguintes redações: 
Art. 2o. As ações e serviços de saúde, excetuando-se as Forças Armadas, integram uma rede 
regionalizada e hierarquizada e constituem um Sistema único, organizado de acordo com os 
seguintes princípios: 
I - ........................................ 
II - ...................................... 
III - ...................................... 
Art. 3o. - .................................. 
§ 1o. ...................................... 
§ 2o. Os recursos para os serviços de saúde das Forças Armadas serão previstos na dotação 
orçamentária de cada Ministério Militar. 
§ 3o. Os dispêndios nacionais destinados à saúde não serão inferiores a dez por cento (10%) do 
Produto Interno Bruto (PIB). 
Justificativa: 
Á saúde para os integrantes das Forças Armadas, obedece a exigências peculiares do Serviço Militar, 
e em consequência, os hospitais e Organizações Militares desenvolvem atividades específicas de 
saúde, além daquelas normais para a população civil. O homem, ainda é o fator principal no emprego 
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eficiente das Forças Armadas, e o treinamento constante para atender aos exigentes meios 
modernos requer uma continuada atenção e preparação físico-mental. Daí, a emenda proposta para 
que as Forças Armadas mantenham um sistema de saúde em separado. 
 
   
   EMENDA:00059 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   FELIPE MENDES (PDS/PI) 
Texto:   
   Acrescente-se, no caput, do Art. 2o., a palavra "públicos", ficando assim a nova redação: 
Art. 2o. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e 
constituem um sistema único, organizado de acordo com os seguintes princípios: 
Justificativa: 
O disposto neste artigo somente se aplica aos serviços e ações de saúde da rede pública, daí a 
sugestão para maior clareza do texto. 
Parecer:   
   Rejeitado, por conflito com os princípios do anteprojeto. 
 
   
   EMENDA:00142 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   BOSCO FRANÇA (PMDB/SE) 
Texto:   
   Altera-se o artigo 2o. do item IV do capítulo referente Saúde. 
Passando o artigo a ter o seguinte texto: 
Art. 2o. As ações e serviços de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem 
em Sistema único, organizando de acordo com os seguintes princípios: 
I - Comando administrativo único em cada nível de governo; 
II - Integralidade e continuidade na prestação das ações de saúde; 
III - Gestão descentralizada, promovendo e assegurando a autonomia dos Estados e Municípios; 
IV - A formulação das Políticas e controle das ações a nível Federal, Estadual e Municipal, 
dar-se-ão através do Conselho de Saúde que serão formados por profissionais da área, 
representantes das organizações prestadores de serviços Médico-Hospitalares Privados, Públicos e 
da Comunidade." 
Justificativa: 
As decisões com relação a Saúde deverão obedecer a critérios, sendo assim os Conselhos de Saúde 
deverão ser formados por profissionais da área de Saúde, dirigentes de Empresas prestadoras de 
serviços Médico-hospitalares e participação da população. 
Parecer:   
   Rejeitada pois a matéria é mais pertinente para legislação ordinária. 
 
   
   EMENDA:00202 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   CÉLIO DE CASTRO (PMDB/MG) 
Texto:   
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   Dê-se ao art. 2o. a seguinte redação: 
"Art. 2o. É instituído o Sistema Nacional de 
Saúde que constitui uma rede única regionalizada e hierarquizada, integrado pela União. Estados e 
Municípios, organizado de acordo com os seguintes princípios: 
I - comando administrativo único, para toda a rede, em cada nível de governo; 
II - integralidade e continuidade na prestação das ações de saúde; 
III - gestão descentralizada, promovendo e assegurando a autonomia dos Estados e Municípios; 
IV - participação da população através de entidades representativas na formulação das 
políticas e controle das ações nos níveis federal, estadual e municipal, em conselhos de saúde." 
Justificativa: 
Na explicação de um Sistema Único de Saúde necessário se faz o caráter nacional deste Sistema, 
que integra a União, os Estados e Municípios, sem prejuízo da necessária autonomia destes últimos. 
Na conceituação do Sistema a emenda procura ser fiel ao espirito das conclusões da VIII Conferência 
Nacional de Saúde. 
Parecer:   
   Rejeitado por contrariar a intenção do anteprojeto. 
 
   
   EMENDA:00206 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   STÉLIO DIAS (PFL/ES) 
Texto:   
   "Art. 2o. As ações e serviços de saúde a cargo do Estado, integrará uma rede regionalizada e 
hierarquizada e constituem um Sistema único, organizado de acordo com suas necessidades. 
I - ........................................ 
Justificativa: 
Como está colocado é um posicionamento rígido inacabável e desorganizada todo um setor de saúde 
já combalido. Por outro lado não permite nenhuma iniciativa do setor da iniciativa privada que não 
queira se submeter a tal arbitrariedade. 
Parecer:   
   Rejeitada por restringir o conceito de sistema único de saúde. 
 
   
   EMENDA:00212 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   GASTONE RIGHI (PTB/SP) 
Texto:   
   Substituam-se os artigos 1o., 2o., 3o. e 4o., pelos seguintes: 
"Art. 1o. Assegurar a proteção à saúde é um dever do Estado e um direito de todos. 
Parágrafo único. As ações de saúde são funções de natureza pública, cabendo ao Estado sua 
normatização e controle. 
Art. 2o. As ações e serviços de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada econstituem 
um sistema nacional único. 
Parágrafo único. É assegurado o livre exercício da atividade médico-hospitalar privada, que poderá 
integrar o Sistema Nacional Único, nas condições estabelecidas pelo Conselho Nacional de Saúde. 
Art. 3o. O Sistema Único é financiado pelo Fundo Nacional de Saúde, com recursos provenientes da 
receita tributária, de fundos estaduais e municipais e de recursos de outras instituições integrantes. 
Art. 4o. O Sistema Único terá como órgão superior de coordenação, deliberação e normatização o 
Conselho Nacional de Saúde, com organização e atribuições fixadas em Lei Complementar. 
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Parágrafo único. A composição do Conselho observará o princípio da paridade entre representantes 
do Poder Executivo, das entidades sindicais de trabalhadores e das organizações sindicais patronais 
e dos prestadores de serviços." 
Justificativa: 
Esta proposição nos parece melhor adaptada à realidade nacional. Não prejudica a ideia do Senhor 
Relator em criar um sistema único de saúde, regionalizado, hierarquizado e integrado, sob comando 
também unificado. 
O que esta proposição pretende é manter de forma explicita o livre exercício da medicina liberal, que 
poderá colaborar e integrar o Sistema Nacional Único. 
Não concordamos com o item da obrigatoriedade de aplicação mediante arrecadação de tributos, de 
10% do P.I.B., por isto implicar a necessidade de dobrar a atual conta tributária nacional. Embora 
achemos que este deve ser um objetivo a ser alcançado, a longo prazo, e também com a participação 
de recursos do setor privado. 
Suprimimos, ainda o item em relação à intervenção e desapropriação, já que é matéria de caráter 
geral, aplicável a toda a atividade econômica e que constará de outro capítulo da nova Constituinte. 
Parecer:   
   Aprovada parcialmente no que diz respeito ao livre exercício da atividade médica privada. 
 
   
   EMENDA:00256 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ADYLSON MOTTA (PDS/RS) 
Texto:   
   Inclua-se no artigo 3o. um parágrafo com a seguinte redação: 
"Parágrafo único. É assegurado o livre exercício da atividade médica e hospitalar, que poderá integrar 
o Sistema Único." 
Justificativa: 
“O que esta proposição pretende é manter de forma explicita o livre exercício de medicina liberal, que 
poderá colaborar e integrar o Sistema Nacional Único.” 
Parecer:   
   Aprovada no momento pela oportunidade da emenda. 
 
   
   EMENDA:00310 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   OSWALDO ALMEIDA (PL/RJ) 
Texto:   
   O art. 2o. passa a constituir o art. 3o., com a seguinte redação: 
"Art. 3o. As ações e serviços de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem 
um Sistema Único, regulado em lei própria." 
(Suprima-se os itens I, II e III do art. 2o. do anteprojeto.) 
Justificativa: 
Em nosso entender, a matéria que pretendemos suprimir (itens I, II e III do art. 2º do anteprojeto) 
deve ser regulada em lei própria, ordinária. 
Parecer:   
   Rejeitada por contrariar a intenção do anteprojeto. 

___________________________________________________________________ 
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FASE E 

   EMENDA:00695 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   RONALDO ARAGÃO (PMDB/RO) 
Texto:   
   Artigo 3o.:  
O Sistema Único é financeiro pelo Fundo Nacional de Saúde com recursos proveniente das receitas 
tributária e previdenciária. 
Justificativa: 
A arrecadação previdenciária destinada a assistência à saúde é parcela expressiva para a 
Constituição do Fundo Nacional de Saúde que unificará os gastos com o setor saúde, e arrecadações 
previdenciárias não são tecnicamente consideradas como tributo. A emenda consiste em colocar a 
expressão da receita no plural e acrescentar e previdenciária.  
Parecer:   
   Aprovada. 
 
   EMENDA:00855 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   OSWALDO ALMEIDA (PL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprimam-se os itens I, II, III, IV do art. 2o. passando o Art. 2o. a ter a seguinte redação:  
"Art. 2o. - As ações e serviços de saúde deverão integrar uma rede regionalizada e hierarquizada, e 
constituem um Sistema Único. 
Justificativa: 
Nosso parecer é de que os itens I, II e III e IV devem constituir matéria para legislação ordinária.  
Parecer:   
   Rejeitada. A emenda suprime princípios essenciais no Sistema 
 
   
   EMENDA:00924 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   DASO COIMBRA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Dá nova redação ao art. 2o. do Anteprojeto na parte referente à saúde da Subcomissão de Saúde, 
Seguridade e Meio Ambiente.  
Art. 2o. - As ações e serviços de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada, 
constituindo o Sistema Nacional de Saúde, organizado de acordo com os seguintes princípios:  
I - Integração do setor público, nos três níveis federativos, e sua articulação funcional  com o setor 
privado prestador de serviços, com a finalidade de atingir a otimização dos recursos disponíveis;  
II - Integralidade técnica e continuidade na prestação das ações de saúde;  
III - Gestão desconcentrada das ações da saúde e serviços, por meio das comissões  
interinstitucionais, constituídas pelos representantes dos órgãos da União, Estados e  Municípios, dos 
setores da saúde e ensino médico e da população através de associações de classe. 
Justificativa: 
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1. O que o ANTEPROJETO de autoria do Exmo. Sr. Deputado CARLOS MOSCONI visou foi a 
instituição das chamadas Ações Integradas de Saúde, postas em funcionamento em 
decorrência do plano CONASP, de autoria do ilustre Prof. ALOYSIO SALLES. A redação 
dada, porém, ao Anteprojeto não guardava harmonia dos Estados e Municípios conflitavam 
com a Unicidade prevista para o Plano. O Plano único somente pode ser entendido com a 
reunião dos recursos das entidades dos três níveis federativos e não poderia ter um 
Comando único, senão de nível ministerial, comando este normativo geral, e fiscalizador. 

2. Segue-se daí, tendo em vista a notória precariedade de recursos disponíveis, a adição das 
Ações Integradas de Saúde, na feição que a lógica impõe o que nos leva ao comando 
tripartite e, em face da participação da rede privada, indispensável à eficiência das ações de 
saúde, controladas pelo complexo rede pública, rede privada, num sistema participativo. 

Parecer:   
   Rejeitada. A proposição contraria os princípios norteadores do Sistema Único de Saúde, optando 
por um recurso administrativo inviável na totalidade do País, inclusive pela sua dimensão continental. 
 
   
   EMENDA:01109 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS KONDER REIS (PDS/SC) 
Texto:   
   Ao anteprojeto da Subcomissão da Saúde, Seguridade e Meio Ambiente (VII-b).  
Substitua-se o Artigo 2o. do anteprojeto pelo seguinte:  
Art. 2o. É dever do Estado:  
I - assegurar a promoção, proteção e recuperação da saúde pela garantia de acesso universal às 
ações e serviços de saúde em todos os níveis;  
II - assegurar, com essa finalidade, a existência da rede pública de serviços de saúde.  
§ 1o. O conjunto de ações de qualquer natureza na área da saúde, desenvolvido por pessoa física ou 
jurídica, é de interesse social, sendo responsabilidade do Estado sua normatização.  
§ 2o. A lei definirá a abrangência, as competências e as formas de organização,  
financiamento e coordenação inter-setorial do Sistema Nacional de Saúde, segundo as seguintes 
diretrizes:  
a) integração das ações e serviços com comando político-administrativo único em cada nível de 
governo;  
b) integralidade e unidade operacional das ações de saúde adequadas às realidades 
epidemiológicas;  
c) descentralização político-administrativa que respeite a autonomia dos Estados e Municípios de 
forma a definir como de responsabilidade desses níveis a prestação de serviços de saúde de 
natureza local ou regional;  
d) participação, em nível de decisão, de entidades representativas da população na  
formulação e orientação das políticas e das ações de saúde em todos os níveis;  
e) participação, a nível de execução, das entidades comunitárias que atuam no setor.  
§ 3o. A utilização de serviços de saúde de natureza privada pela rede pública se fará segundo 
necessidades definidas pelo poder público.  
§ 4o. O Estado mobilizará, no exercício de suas atribuições, os recursos necessários, à preservação 
da saúde, incorporando as conquistas do avanço científico e tecnológico segundo critérios de 
interesse social.  
§ 5o. As atividades de ensino, pesquisa, desenvolvimento tecnológico e produção de insumos e 
equipamentos essenciais para a saúde subordinam-se à política nacional de saúde, com prioridade 
às empresas nacionais, e, se a estas faltar capacidade, aos órgãos públicos.  
§ 6o. O financiamento das ações e serviços de responsabilidade pública será provido com recursos 
fiscais e para-fiscais com destinação específica para a saúde, cujos valores serão estabelecidos em 
lei e submetidos à gestão única nos vários níveis de organização do Sistema Nacional de Saúde. 
Justificativa: 
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A emenda, sem fugir às linhas mestras do anteprojeto, visa abrir espaço á comunidade, no setor da 
saúde. Desse modo, busca-se atenuar a tendência estatizante que, no nosso modo de ver, foge à 
realidade brasileira. Numa palavra, busca-se o equilíbrio.  
§ 1º - O conjunto de ações de qualquer natureza na área da saúde, desenvolvido por pessoa física ou 
jurídica, é de interesse social, sendo responsabilidade do Estado sua normatização. 
§ 2º - A lei definirá a abrangência, as competências e as formas de organização, financiamento e 
coordenação inter-setorial do Sistema Nacional de Saúde, segundo as seguintes diretrizes: 

a) Integração das ações e serviços com comando político-administrativo único em cada nível de 
governo; 

b) Integridade e unidade operacional das ações de saúde adequadas às realidades 
epidemiológicas; 

c) Descentralização político-administrativa que respeite a autonomia dos Estados e Municípios 
de forma a definir como de responsabilidade desses níveis a prestação de serviços de saúde 
de natureza local ou regimental; 

d) Participação, em nível de decisão, de entidades representativas da população na formulação 
e orientação das políticas e das ações de saúde em todos os níveis; 

e) Participação, a nível de execução, das entidades comunitárias que atuam no setor. 
§ 3º - A utilização de serviços de saúde de natureza privada pela rede pública se fará segundo 
necessidades definidas pelo poder público. 
Parecer:   
   Aprovada parcialmente. Acolhida parcialmente no mérito, assegurando-se a participação da 
população na formulação e controle das ações de saúde, a integralidade dessas ações e a 
participação do setor privado em conformidade com a política nacional de saúde. 
 
   
   EMENDA:01149 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   MAX ROSENMANN (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 2o. do Anteprojeto (redação final) a seguinte redação:  
Art. 2o. As ações e serviços de saúde públicos integram uma rede regionalizada e hierarquizada, e 
constituem um Sistema Único, organizado de acordo com os seguintes princípios: 
Justificativa: 
O acréscimo da palavra ‘públicos’ no caput decorre da própria natureza do dispositivo. 
Parecer:   
   Aprovada parcialmente.  
A Emenda em questão foi contemplada parcialmente, sendo, no entanto, considerada mais restritiva 
do que o texto de Projeto. 
 
   
   EMENDA:01265 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   AUGUSTO CARVALHO (PCB/DF) 
Texto:   
   Substitua-se o Art. 3o. do Anteprojeto  
Constitucional da Subcomissão da Saúde, Seguridade e Meio Ambiente, com a seguinte redação:  
"Art. 3o. - O sistema único de Saúde é financiado por recursos provenientes da receita tributária da 
União, Estados, Municípios, Territórios e Distrito Federal.  
§ 1o. - A União poderá estabelecer tributos vinculados ao Sistema Único de Saúde.  
§ 2o. - A administração dos recursos do sistema Único de Saúde far-se-á através de um Fundo 
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Nacional de Saúde e dos Fundos Estaduais e Municipais de Saúde.  
§ 3o. - A União, os Estados, os Municípios, Territórios e o Distrito Federal, alocarão o mínimo de 15% 
de suas respectivas receitas tributárias para o Sistema Único de Saúde.  
§ 4o. - É vedada a concessão de qualquer tipo de incentivo. 
Justificativa: 
Embora seja desejável o alcance de 10% do PIB com os gastos em saúde, esta é uma meta, e como 
tal, não cabe na Constituição; por outro lado, ela já está implícita nas disposições transitórias quando 
propõe a substituição da fonte previdenciária por outras quando o gasto atingir a cifra de 10% do PIB, 
não permitindo assim alterações nos gastos de contínuo crescimento.  
No entanto, o piso de gastos (15%) é necessário ser estabelecido constitucionalmente com vistas à 
manutenção do crescimento no mesmo ritmo do crescimento das receitas públicas. 
Parecer:   
   Aprovada parcialmente. Aprovada parcialmente, pois em outros dispositivos parte da emenda 
encontra-se contemplada. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE G 

   EMENDA:00008 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   EMENDA AO PARECER DO RELATOR  
Substitua-se nos arts. 46, 47 e 50 a expressão "Sistema único" pela "Sistema Nacional de Saúde". 
Justificativa: 
A expressão Sistema Nacional de Saúde é preferível á expressão Sistema Único, já que admite a 
participação das instituições privadas na concepção do Sistema de Saúde. 
Parecer:   
   Rejeitada.  
O Sistema Único de Saúde pretendido não exclui a participação das instituições privadas, como está 
previsto no artigo 49 do substitutivo. 
 
   
   EMENDA:00251 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ALARICO ABIB (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 46 do Substitutivo a seguinte redação:  
Artigo 46 - As ações e serviços de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e 
constituem um Sistema Único, na forma da lei, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:  
I - comando administrativo único, em cada nível de governo;  
II - descentralização político-administrativa em nível de Estado e Municípios. 
Justificativa: 
O atual inciso II é tautológico e óbvio, implícito na própria conceituação de “Sistema Único”, integrado, 
regionalizado e hierarquizado. A lei disciplinará o atendimento, com vistas ao atendimento dos 
objetivos propostos. 
Quanto ao atual inciso IV, quem deve formular as políticas e o controle das ações de saúde, nos 
níveis federal, estadual e municipal, são órgãos técnicos governamentais, ouvidos os órgãos 
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representativos das classes médica, farmacêutica, química etc., nos termos que a lei já dispõe sobre 
essa manifestação, se necessária. 
Parecer:   
   Aprovada. A Emenda foi acatada na íntegra. 
 
   
   EMENDA:00445 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   Ao substitutivo do Relator da Comissão da  
Ordem Social acrescente-se ao Art. 46 o seguinte Parágrafo Único:  
Parágrafo Único - O disposto neste artigo não se aplica ao Sistema de Saúde mantido pelas Forças 
Armadas. 
Justificativa: 
As peculiaridades das atividades desenvolvidas pelas Forças Armadas, indicam a conveniência de 
ser mantido um Sistema de Saúde próprio, adaptando ao atendimento de um grande contingente de 
usuários, com a rapidez e as especificações características das atividades militares. 
Tais serviços, parte integrante dos sistemas de logística de pessoal, são organizados de forma a 
atenderem requisitos de saúde, específicos, dos combatentes do mar, da terra e do ar face às 
diferenças de ambiente onde exercem suas atividades. A urgência na recuperação de militares 
feridos em atividades faz com que os hospitais militares atribuam elevada prioridade ao seu 
tratamento, não sendo aconselhável que tais atendimentos no Sistema Único previsto do Anteprojeto. 
Parecer:   
   Rejeitada.  
A Emenda em questão foi rejeitada e contraria a estrutura filosófica que norteia a elaboração do 
Substitutivo, através de uma sensível redução do seu escopo. 
 
   
   EMENDA:00520 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   RAIMUNDO LIRA (PMDB/PB) 
Texto:   
   Proposta de Emenda ao Anteprojeto - Emenda Modificativa  
Modifique-se o "caput" do Art. 46 para a seguinte redação:  
Art. 46o. As ações e serviços de saúde dos órgãos civis integram uma rede regionalizada e 
hierarquizada, e constituem um Sistema Único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: 
Justificativa: 
Os serviços de Saúde das Forças Armadas não podem ser enquadrados no Comando Único fixado. 
Devido ao tipo peculiar de serviço prestado, as atividades militares de saúde necessitam de 
legislação própria, adequada e compatível com o quadro geral da atividade militar que apoiam. Dessa 
maneira, justifica-se a colocação do termo “órgãos civis”, o que não mutila o mérito proposto nem cria 
dificuldades ao exercício especifico da atividade de saúde nas Forças Armadas. 
Parecer:   
   Rejeitada.  
A Emenda proposta, que pretende alojar os serviços, de saúde das Forças Armadas do Sistema 
Único de Saúde, reduz, significativamente, o escopo pretendido no Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:00595 APROVADA 
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Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   EDUARDO JORGE (PT/SP) 
Texto:   
   Emenda aditiva à SEÇÃO DE SAÚDE do Substitutivo do Relator  
Acrescentar ao inciso IV do art. 46 a expressão "Conselhos de Saúde", dando a seguinte redação 
final:  
Art. 46 - ..................................  
IV - participação da população, por meio de Conselhos de Saúde e de organizações  
representativas, na formulação das políticas e no controle das ações nos níveis federal, estadual e 
municipal. 
Justificativa: 
Os Conselhos de Saúde eleitos diretamente pela população usuária tem alcançado, em vários 
Estados do país, ótimos resultados na integração povo-sistema de saúde com uma conotação de 
participação direta da população de grande alcance. Assim teríamos na participação popular prevista 
a possibilidade dos usuários eleitos diretamente para esse fim pela comunidade ao lado de 
representantes por entidades institucionalizadas e associativas. 
Parecer:   
   Aprovada. A Emenda foi aprovada na íntegra. 
 
   
   EMENDA:00684 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   STÉLIO DIAS (PFL/ES) 
Texto:   
   "Proposta de Emenda ao Substitutivo ao  
Relator da Comissão da Ordem Social."  
Capítulo II  
Seção I  
Substitui o art. 46 pelo seguinte:  
Art. As ações de saúde são funções 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 Casas de Misericórdia como prestadora de serviços de saúde, serão isentas de 
qualquer tipo de impostos 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 
este 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.  
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A Emenda em questão foi contemplada em diversos dos seus aspectos em diversos Artigos, como o 
Artigo 47 e Artigo 49, parágrafo 2o. 
 
   
   EMENDA:00988 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   JOÃO NATAL (PMDB/GO) 
Texto:   
   Dê-se ao "caput" ao art. 46 do Substitutivo do Relator a seguinte redação:  
Art. 46. As ações e serviços públicos de saúde constituem um sistema organizado de acordo com os 
seguintes princípios: (...) 
Justificativa: 
Este texto é para compatibilizar a redação do mesmo com os itens do assunto explicitado dando-lhe 
maior clareza. 
Parecer:   
   Rejeitada.  
A Emenda proposta, através da introdução do termo "público" no caput do art. 46 exclui, toda uma 
gama de participantes do Sistema Único de Saúde, restringindo, destarte, a abrangência da proposta 
do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:01011 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   Dá nova redação ao caput do Art. 46o., do substitutivo da Comissão VII.  
Art. 46. As ações e serviços de saúde públicos e privados integram uma rede regionalizada e 
hierarquizada e constituem um sistema organizado de acordo com os seguintes princípios: 
Justificativa: 
Deve ficar claro que o setor privado de prestação de serviços, que abrange 80% da atual estrutura, é 
parte integrante do sistema de saúde. Da forma como foram redigidos os vários artigos que 
comporem o Anteprojeto do setor saúde dá-se a entender que o sistema será progressivamente 
estatizado. 
Parecer:   
   Aprovada parcialmente.  
A Emenda em questão foi aprovada no seu mérito, uma vez que o texto proposto, mais detalhado, 
está implícito no art. 46 do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:01111 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   RONALDO ARAGÃO (PMDB/RO) 
Texto:   
   Artigo 46  
"As ações e serviços de saúde serão realizados por uma rede regionalizada e hierarquizada que 
constituem um sistema único organizado de acordo com as seguintes diretrizes."  
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Modificação proposta:  
Redacional 
Justificativa: 
Simplificação e melhor definição do sistema único. 
Parecer:   
   Aprovada. A emenda foi aprovada na íntegra. 
 
   
   EMENDA:01156 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   FELIPE MENDES (PDS/PI) 
Texto:   
   Altere-se a redação do Caput do Art. 46, para:  
Art. 46 As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e 
constituem um Sistema Único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: 
Justificativa: 
A modificação é apenas para incluir a palavra “públicos”, para maior clareza e adequação, tendo em 
vista que as ações e serviços privados não podem ser regionalizados e hierarquizados. 
Parecer:   
   Rejeitada.  
A Emenda proposta, reduz excessivamente o escopo pretendido pela redação do Sistema Único de 
Saúde, quando introduz a palavra "público" no texto. Pretende-se que uma série de órgãos e 
entidades não públicas participem do Sistema. 
 
   
   EMENDA:01375 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   CARLOS MOSCONI (PMDB/MG) 
Texto:   
   Acrescente-se ao Art., § 1o. ao substitutivo da Comissão da Ordem Social.  
O Sistema Único é financiado pelo Fundo Nacional de Saúde, com recursos provenientes da receita 
tributária.  
§ 1o. Os Fundos Estaduais e Municipais são constituídos com recursos oriundos dessas unidades 
político-administrativa do Fundo Nacional. 
Justificativa: 
O Sistema Único deve ser financiado por um Sistema próprio, independente, proveniente do 
orçamento tributário da União, com a participação dos Estados e Municípios. 
Nestes níveis se prevê também a criação de Fundos com a participação de recursos do Fundo 
Nacional. 
Parecer:   
   Rejeitada.  
A emenda não traz elementos que garantam mais recursos para o setor saúde, como é necessário. 
Na forma como está redigida, mantem-se a situação atual, quanto à fonte dos recursos. 
 

___________________________________________________________________ 

FASES J e K 

   EMENDA:00892 NÃO INFORMADO 
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Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUÍS EDUARDO (PFL/BA) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA AO ART. 351  
Art. 351 - As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e  
hierarquizada, e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:  
I .................................. 
II ................................ 
III ................................ 
IV................................ 
Justificativa: 
O acréscimo de palavra “público” ao Art. 351 visa deixar claro que o dispositivo tem por objeto a 
estrutura pública através da qual o estado cumpre os preceitos dos Art. 349 e 350. 
 
   
   EMENDA:01388 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda supressiva:  
Suprima-se o inciso IV, do art. 351. 
Justificativa: 
A participação popular, sob a forma direta ou indireta, é vedada pelo dispositivo no art. 2º, que prevê 
o regime representativo para a República Federativa do Brasil. 
A auto-representação popular do artigo suprimido conflita, diretamente, com o art. 2º citado. 
 
   
   EMENDA:02022 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RAIMUNDO BEZERRA (PMDB/CE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA AO ANTEPROJETO DO RELATOR PARA ADEQUAÇÃO DO TEXTO  
Ao Anteprojeto de Constituição acrescente-se ao Art. 351 o seguinte Parágrafo único:  
Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica aos Sistemas de Saúde mantidos pelas 
Forças Armadas. 
Justificativa: 
As peculiaridades das atividades desenvolvidas por cada Força Armada, indicam a conveniência de 
se mantido um Sistema de Saúde próprio em cada Força Singular, adaptando ao atendimento de um 
grande contingente de usuários, com a rapidez e as especificações características das atividades 
próprias. 
Tais serviços, parte integrante dos sistemas de logística de pessoal, são organizados de forma a 
atenderem requisitos de saúde, específicos, dos combatentes do mar, da terra e do ar, face às 
diferenças de ambiente onde exercem suas atividades. A urgência de recuperação de militares 
feridos em atividade faz com que o s hospitais das Forças Singulares tem que desenvolver o seu 
Serviço de Saúde priorizando os tipos de atendimento adequado às suas necessidades especificas. 
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   EMENDA:02394 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MARLUCE PINTO (PTB/RR) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 351 a seguinte redação:  
"Art. 351. As ações e serviços civis de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e  
constituem sistema único, organizado na forma da lei." 
Justificativa: 
   A presente emenda objetiva preservar a sobrevivência e independência dos sistemas de saúde das 
Forças Armadas, bem como remeter para lei ordinária a forma de organização e funcionamento do 
sistema de saúde administrado pelo Estado. 
 
 
 EMENDA:02470 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO VANDERLINDE (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda aditiva ao art. 351  
Art. 351 - as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e  
hierarquizada, e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:  
I ................................... 
II .................................. 
III ................................ 
IV................................. 
Justificativa: 
   O acréscimo de palavra “público” ao art. 351 visa deixar claro que o dispositivo tem por objeto a 
estrutura pública através da qual o Estado cumpre os preceitos dos arts. 349 e 350. 
   
   EMENDA:02686 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSWALDO ALMEIDA (PL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO. Art. 351  
Suprimam-se os itens I, II, III, IV, do Art. 351 passando o Art. 351 a ter a seguinte redação.  
Art. 351 - As Ações e serviços de saúde deverão integrar uma rede regionalizada e  
hierarquizada, e constituem um Sistema Único. 
Justificativa: 
   Nosso parecer é de que os itens I, II, III, IV devem constituir matéria para legislação ordinária, não 
sobrecarregando um texto constitucional que deve objetivar sempre a sintetização. 
   
   EMENDA:02803 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GEOVANI BORGES (PFL/AP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 351.  
Acrescente-se ao artigo 351, do anteprojeto, o seguinte inciso;  
"Art. 351 - ................................  
V - Valorização dos profissionais na área de saúde em todos os níveis, garantindo-lhes  
provimentos dos cargos iniciais e finais de carreira no Sistema Nacional de Saúde, mediante 
concurso público provas e títulos, condições condignas de trabalho, padrões adequados de 
renumeração; aposentadoria aos vinte e cinco anos de exercício em funções na área de saúde, com 
proventos integrais, equivalentes aos vencimentos ou salários que, em qualquer época, venham a 
perceber os profissionais de saúde, da mesma categoria, padrões, postos ou graduação. 
Justificativa: 
   O artigo 349, do anteprojeto, estabelece que a Saúde é um direito de todos e dever do Estado. A 
exemplo da Educação não se pode deixar de valorizar o profissional que atua na área de saúde, sob 
pena de prejudicar-se qualquer plano de desenvolvimento desse importante setor da vida do País. 
Daí a necessidade de aprovação da presente emenda, adequando-a ao que foi proposto para os 
profissionais do magistério. 
 
 
   
   EMENDA:02829 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURO BENEVIDES (PMDB/CE) 
Texto:   
   Emenda substitutiva e supressiva  
Dê-se ao art. 351 do anteprojeto, a seguinte redação, suprimindo-se os artigos 352 a 357:  
"Art. 351 - Compete ao Poder Público organizar e tutelar a saúde pública, assim  
compreendidos os serviços de saneamento e controle ambiental, vigilância sanitária e educação 
física.  
Parágrafo único - O atendimento médico, hospitalar, farmacêutico e odontológico será  
exercido pela iniciativa privada e, supletivamente, pelo Poder Público, através de serviços próprios". 
Justificativa: 
   A presente proposta tem objetivo definir a área de atuação do Poder Público e da iniciativa privada, 
na execução dos serviços de saúde chamados uti universi e uti singuli. 
   Os denominados serviços uti universi pertencem ao rol daqueles que incumbem ao Estado 
promover com exclusividade, diretamente, ou através de concessionários, porque relacionados 
intimamente com as atribuições do Poder Público, para cujo exercício a Administração usa de sua 
supremacia sobre os administrados, atingindo toda a população, sem destaque de um usuário 
determinado. 
   De outra parte, os serviços uti singuli que se caracterizam por não afetar substancialmente as 
necessidades das comunidades, mas satisfazer os interesses comuns de seus membros, sendo de 
utilização individual e facultativa, devem ser deixados à iniciativa particular, atuando o Estado sobre a 
sua regulamentação e controle, através de fixação legislativa de padrões mínimos a serem 
observados pela fiscalização do exercício profissional e do atendimento dos padrões legais mínimos. 
   Assim a execução dos serviços uti singuli caberia à iniciativa privada e ao Estado, mas seriam 
regulamentados e, até certos limites, fiscalizados pelo Poder Público. Quando prestados pelo Estado 
atingiram a toda a população, sendo gratuitos quando postos a disposição da população de baixa 
renda. 
   Quando prestados por particulares, seriam remunerados conforme o gabarito e especificação dos 
prestadores, tendo em vista a livre concorrência. 
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   A supressão ora proposta dos artigos 352 a 357 é imperiosa em face da alteração do disposto no 
art. 351, da presente emenda. 
   É notório que no Brasil, os serviços públicos de saúde são insatisfatórios, mesmo sem a existência 
de um Sistema único, quanto mais se tal sistema for implantado. 
   
   EMENDA:03189 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDONÇA DE MORAIS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda aditiva ao art. 351  
Art. 351 - as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e  
hierarquizada, e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:  
I .......................................... 
II .......................................... 
III ........................................ 
IV.......................................... 
Justificativa: 
   O acréscimo de palavra “público” ao art. 351 visa deixar claro que o dispositivo tem por objeto a 
estrutura pública através da qual o Estado cumpre os preceitos dos arts. 349 e 350 
   
   EMENDA:03191 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDONÇA DE MORAIS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Suprima-se o inciso IV do art. 351. 
Justificativa: 
   A participação popular, sob a forma direta ou indireta, é vedada pelo disposto no art. 29, que prevê 
o regime representativo para a República Federativa do Brasil. 
   A auto-representação popular do artigo suprimido conflita, diretamente, com o art. 29 citado. 
   
   EMENDA:03230 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS MOSCONI (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: art. 352  
O art. 352 do Anteprojeto, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 352 - O Sistema de Saúde será financiado pelo Fundo Nacional de Saúde, composto por 30% da  
receita do Fundo de Seguridade Social e recursos de Receitas da União, dos Estados, dos 
Municípios e outras fontes. 
Justificativa: 
   O texto visa compatibilizar este artigo com o parágrafo 2° do art. 344. 
   
   EMENDA:04413 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO FIUZA (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda supressiva  
Dispositivo emendado: Art. 351.  
Suprima-se do "caput" do art. 351 as seguintes expressões: ... "e constituem um Sistema único"... 
  Justificativa: 
   É anti-democrático a incorporação compulsória dos cidadãos a sistemas estatizados de saúde, cuja 
notória ineficiência tem levado inúmeros países a privatizarem seus serviços médicos. Não só a 
assistência médica, como a previdência social tem de admitir sistemas pluralistas, segundo a opção 
dos indivíduos. 
  
   EMENDA:04729 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OTTOMAR PINTO (PTB/RR) 
Texto:   
   - Modifique-se o "caput" do art. 351, dando- se ao mesmo a seguinte redação:  
Art. 351 - As ações e serviços de saúde dos órgãos civis integram uma rede regionalizada e 
hierarquizada, e constituem um Sistema Único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: 
Justificativa: 
   Os serviços de Saúde das Forças Armadas não podem ser enquadrados no Comando único fixado. 
Devido ao tipo peculiar de serviço prestado, as atividades militares se saúde necessitam de 
legislação própria, adequada e compatível com o quadro geral da atividade militar que apoiam. Dessa 
maneira, justifica-se a colocação do termo “órgãos civis”, o que não mutila o mérito proposto nem cria 
dificuldades ao exercício específico da atividade de saúde nas Forças Armadas. 
   
   EMENDA:05447 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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 dever do 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.  
§ 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  
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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:00827 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUÍS EDUARDO (PFL/BA) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA AO ART. 345  
Art. 345 - As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e  
hierarquizada, e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:  
I - ........................................  
II - ........................................  
III - ......................................  
IV - ........................................ 
Justificativa: 
   O acréscimo de palavra “público” ao art. 345 visa deixar claro que o dispositivo tem por objeto a 
estrutura pública através da qual o Estado cumpre os preceitos dos arts. 343 344. 
Parecer:   
   A modificação proposta na Emenda é ociosa, em nada alterando o conteúdo do dispositivo. 
 
   
   EMENDA:01290 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA:  
Suprima-se o inciso IV, do art. 345. 
Justificativa: 
   A participação popular, sob a forma direta ou indireta, é vedada pelo disposto no art. 2o, que prevê 
o regime representativo para a República Federativa do Brasil. 
   A auto-representação popular do artigo suprimido conflita, diretamente, com o art. 2o citado. 
Parecer:   
   A alegação não procede. O sistema representativo não exclui a possibilidade de controle 
comunitário. 
 
   
   EMENDA:01905 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RAIMUNDO BEZERRA (PMDB/CE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA AO ANTEPROJETO DO RELATOR  
PARA ADEQUAÇÃO DO TEXTO  
Ao Anteprojeto de Constituição acrescente-se  
ao Art. 345 o seguinte Parágrafo único:  
Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica aos Sistemas de Saúde mantidos pelas 
Forças Armadas. 
Justificativa: 
   As peculiaridades das atividades desenvolvidas por casa Força Armada, indicam a conveniência de 
ser mantido um sistema de Saúde próprio em casa Força singular, adaptado ao atendimento de um 
grande contingente de usuários, com a rapidez e as especificações características das atividades 
próprias. 
   Tais serviços, parte integrante dos sistemas de logística de pessoal, são organizados de forma a 
atender requisitos de saúde, específicos, dos combatentes do mar, de terra e do ar face às diferenças 
de ambiente onde exercem suas atividades. A urgência de recuperação de militares feridos em 
atividades faz com que os hospitais das Forças Singulares atribuam elevada prioridade ao seu 
tratamento. Assim, cada Força Singular tem que desenvolver o seu Serviço de Saúde priorizando os 
tipos de atendimento adequado às suas necessidades específicas.  
Parecer:   
   Além das atividades específicas de saúde das Forças Armadas, os seus Hospitais e Serviços têm já 
prestado relevantes serviços à saúde da população geral. Desta forma, já participam do Sistema 
Nacional de Saúde. Portanto, não vemos razão para exclui-los do Sistema.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:02128 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIOCARLOS MENDES THAME (PFL/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dispositivo Emendado: Artigo 345, inciso I  
Dê-se a seguinte redação ao Artigo 345:  
I - direção administrativa única em cada nível de governo. 
Justificativa: 
   Causa estranheza o termo comando, além de considerarmos que a direção exclusiva pode não 
atender, em todos os casos, aos interesses dos diversos serviços e atividades. 
Parecer:   
   A sugestão em questão está prejudicada em virtude de supressão do art. 345. 
 
   
   EMENDA:02254 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MARLUCE PINTO (PTB/RR) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 348 a seguinte redação:  
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"Art. 348. As ações e serviços civis de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e  
constituem sistema único, organizado na forma da lei." 
Justificativa: 
   A presente emenda objetiva preservar a sobrevivência e independência dos sistemas de saúde das 
Forças Armadas, bem como remeter para lei ordinária a forma de organização e funcionamento do 
sistema de saúde administrado pelo Estado. 
Parecer:   
   A sugestão em apreço está prejudicada pela supressão do art. 345 do Projeto, estando, no entanto, 
parcialmente contemplada no seu mérito no art. 201 do novo Projeto de Constituição. 
 
   
   EMENDA:02328 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO VANDERLINDE (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda aditiva ao art. 345  
Art. 345 - as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e  
hierarquizada, e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:  
I ................................... 
II ................................. 
III ................................ 
IV................................. 
Justificativa: 
   O acréscimo de palavra “público” ao art. 345 visa deixar claro que o dispositivo tem por objeto a 
estrutura pública através da qual o Estado cumpre os preceitos dos arts. 343e 344. 
Parecer:   
   A sugestão está prejudicada pela supressão integral do art. 345. 
 
   
   EMENDA:02540 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSWALDO ALMEIDA (PL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO. Art. 345  
Suprimam-se os itens I, II, III, IV, do Art.  
345 passando o Art. 345 a ter a seguinte redação.  
Art. 345 - As ações e serviços de saúde deverão integrar uma rede regionalizada e hierarquizada, e 
constituem um Sistema Único.  
Justificativa: 
   Nosso parecer é de que os itens I, II, III, IV devem constituir matéria para legislação ordinária, não 
sobrecarregando um texto constitucional que deve objetivar sempre a sintetização. 
Parecer:   
   Apesar de serem suprimidos o Art. 345 e seus itens, parte do conteúdo dos mesmos foram 
aproveitados no 1o. artigo da Seção Saúde.  
Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:02653 PREJUDICADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GEOVANI BORGES (PFL/AP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 345.  
Acrescente-se ao artigo 345, do projeto, o seguinte inciso;  
"Art. 345 - ................................  
V - Valorização dos profissionais na área de saúde em todos os níveis, garantindo-lhes  
provimentos dos cargos iniciais e finais de carreira no Sistema Nacional de Saúde, mediante 
concurso público provas e títulos, condições condignas de trabalho, padrões adequados de 
renumeração; aposentadoria aos vinte e cinco anos de exercício em funções na área de saúde, com 
proventos integrais, equivalentes aos vencimentos ou salários que, em qualquer época, venham a 
perceber os profissionais de saúde, da mesma categoria, padrões, postos ou graduação. 
Justificativa: 
   O artigo 343, do projeto, estabelece que a Saúde é um direito de todos e dever do Estado. A 
exemplo da educação, não se pode deixar de valorizar o profissional que atua na área de saúde, sob 
pena de prejudicar-se qualquer plano de desenvolvimento deve, importante setor da vida do País. Daí 
a necessidade de aprovação de presente emenda, adequando-a ao que foi proposto para os 
profissionais do magistério. 
 Parecer:   
   A sugestão está prejudicada pela supressão integral do art. 345. 
 
   
   EMENDA:03018 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDONÇA DE MORAIS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda aditiva ao art. 345  
Art. 345 - as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e  
hierarquizada, e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:  
I ....................................... 
II ...................................... 
III ..................................... 
IV...................................... 
Justificativa: 
   O acréscimo de palavra “público” ao art. 345 visa deixar claro que o disposto tem por objeto a 
estrutura pública através da qual o Estado cumpre os preceitos dos arts. 343 e 344. 
Parecer:   
   O artigo emendado foi suprimido, não cabendo a sua análise.  
Pela prejudicialidade. 
 
   
   EMENDA:03020 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDONÇA DE MORAIS (PMDB/MG) 
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Texto:   
   Emenda Supressiva.  
Suprima-se o inciso IV do art. 345. 
Justificativa: 
   A participação popular, sob a forma direta ou indireta, é vedada pelo disposto no art. 29, que prevê 
o regime representativo para a República Federativa do Brasil. 
   A auto-representação popular do artigo suprimido conflita, diretamente, com o art. 29 citado. 
Parecer:   
   Acolhida a supressão proposta, mantendo-se, no art. 343, a expressão controle da comunidade, 
que será disciplinado oportunamente.  
Pela aprovação. 
 
   
   EMENDA:03058 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS MOSCONI (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: art. 346  
O art. 346 do Projeto, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 346 - O Sistema de Saúde será financiado pelo Fundo Nacional de Saúde, composto por 30% da 
receita do Fundo de Seguridade Social e recursos de Receitas da União, dos Estados, dos 
Municípios e outras fontes. 
Justificativa: 
   O texto visa compatibilizar este artigo com o parágrafo 2° do art. 338. 
Parecer:   
   Acolhida no mérito de expor a necessidade de definir o "quantum" do financiamento setorial. 
Aproveitada, nas Disposições Transitórias, com outra redação.  
Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:05472 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JORGE VIANNA (PMDB/BA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 346  
O Artigo 346, passa ter a seguinte redação:  
Art. 346 - O Sistema Nacional de Saúde será financiado com recursos do Fundo Nacional de 
Seguridade Social e com recursos de receita dos Estados e Municípios. 
Justificativa: 
   A substituição da palavra único por Nacional se faz necessária para não se ter a noção de exclusão 
de outras formas ou sistema de prestação de serviços médicos.  
Parecer:   
   A pretensão será acolhida, conservando-se, porém, ambos os vocábulos. 
 
   
   EMENDA:05474 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JORGE VIANNA (PMDB/BA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 345  
Artigo 345 do projeto, passa ter a seguinte redação:  
Artigo 345 - As ações e serviços de saúde integram uma sede regionalizada e hierarquizada e  
constituem um Sistema Nacional, organizado de acordo com as seguintes diretrizes"... 
Justificativa: 
A substituição da palavra “Único” pela palavra “Nacional” se faz necessária pois a primeira da ideia de 
execução de outras formas ou sistemas de prestação de serviços médicos. 
Parecer:   
   A pretensão merece acolhimento, devendo-se optar, porém, pela expressão mais completa 
"sistema nacional único de saúde". 
 
   
   EMENDA:05807 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   SUPRIMIR, do inciso I, do Artigo 345, a expressão "e exclusivo", ficando assim redigido:  
Artigo 345  
I - Comando administrativo único, em cada nível de Governo: 
Justificativa: 
O comando Único, em casa nível de Governo é salutar e administrativa, ante perfeito, quanto se trata 
de execução de Programa de Saúde. 
Já exclusividade é antidemocrático e imperfeito, podendo causar inúmeros problemas administrativos. 
Parecer:   
   A expressão não é redundante, apenas reforçando o que se pretende instituir, o que, aliás, não 
deve prevalecer. 
 
   
   EMENDA:06088 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDUARDO JORGE (PT/SP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva ao Projeto de constituição.  
Acrescentar ao inciso IV do art. 345 a expressão "Conselhos de Saúde", dando a seguinte redação 
final:  
"Art. 345 ........................... 
IV - participação da população, por meio de Conselhos de Saúde e de organizações  
representativas, na formulação das políticas e no controle das ações nos níveis federal, estadual e 
municipal." 
Justificativa: 
Os Conselhos de Saúde eleitos diretamente pela população na área tem alcançado, em vários 
Estados do país, ótimos resultados na integração povo-sistema de saúde com uma conotação de 
participação direta da população de grande alcance. Assim teríamos na participação popular prevista 
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a possibilidade dos usuários eleitos diretamente para esse fim pela comunidade ao lado de 
representantes indicados por entidades institucionais e associativas. 
Parecer:   
   A pretensão será atendida no Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:06089 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDUARDO JORGE (PT/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 346  
Dá nova redação ao artigo 346 do Projeto de Constituição, que passa a ser a seguinte:  
"Art. 346 - o Sistema Único de Saúde será financiado pelo Fundo Nacional de Saúde, composto por 
30% da receita do Fundo de Seguridade Social e recursos de receitas da União, dos Estados, dos 
Municípios e outras fontes." 
Justificativa: 
Esta nova formulação visa compatibilizar e ter artigo como parágrafo 2º do art. 338. 
Parecer:   
   A sugestão não deve ser acolhida por se tratar de objeto de lei orçamentária. 
 
   
   EMENDA:07062 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DASO COIMBRA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda supressiva  
Dispositivos Emendados: Artigo 345 e seu Inciso I, 346, 347 e 350 do Projeto de Constituição  
Dos artigos 345 e seu Inciso I, 346, 347 e 350 suprima-se a expressão “único” e “único e exclusivo”, 
mantidos os demais termos de referidas proposições. 
Justificativa: 
Não se deve, por força de dispositivo constitucional, estabelecer um único Sistema que atenda às 
ações e serviços de saúde no âmbito estatal. 
Sou favorável a que haja um Sistema, que compete uma rede regionalizada e hierarquizada, 
organizado dentro de determinadas diretrizes. Mas este Sistema, se tornado único, pode impedir que 
Estados e Municípios, e mesmo a iniciativa privada, mantenha outros Sistemas, amplos ou locais, 
que possam atuar paralela e subsidiariamente com o Sistema Nacional de Saúde organizado a partir 
da União Federal. 
As dimensões de nosso País não podem comportar aquela unicidade e exclusividade, sobretudo 
considerando as diversificações regionais e os aspectos locais que se situam a partir da problemática 
da saúde, de sua a assistência preventiva ou curativa. 
A Constituição, ao restringir em um só Sistema o cuidado com a saúde do povo, labora os interesses 
maiores da sociedade. 
É a justificação. 
Parecer:   
   Considerando que o Relator suprimiu os Artigos 345, 346, 347 e 350 fica prejudicada a análise da 
emenda. A palavra "Único" foi mantida no 1o. artigo da Seção Saúde.  
Assim, não houve acolhimento da emenda, no seu mérito.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:07440 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 345 a seguinte redação:  
Art. 345 - As ações e serviços de saúde públicas e privadas integram uma rede regionalizada e 
hierarquizada a constituem um sistema organizado de acordo com os seguintes princípios: 
Justificativa: 
Deve ficar claro que o setor de prestação de serviços, que abrange 80% da atual estrutura, é parte 
integrante do sistema de saúde. Da forma como foram redigidos os vários artigos relativos ao setor 
saúde dá-se a entender que o sistema será progressivamente estatizado. 
Parecer:   
   Os serviços privados de saúde não podem integrar a mesma rede regionalizada e hierarquizada a 
que se refere o artigo em relação aos serviços públicos. 
 
   
   EMENDA:08032 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MALULY NETO (PFL/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao "caput" do art. 345 do Projeto a seguinte redação:  
"Art. 345. As ações e serviços de saúde pública integram uma rede regionalizada e  
hierarquizada, constituindo um sistema único, e organizado de acordo com os seguintes princípios: 
Justificativa: 
Na redação original do dispositivo que se pretende seja emendado, o legislador, certamente, quis 
referir-se única e exclusivamente, às ações e aos serviços de saúde de natureza pública. Com efeito, 
o item I do artigo, ao referir-se a “comando administrativo único em cada nível de Governo” prova-o 
de sobejo a intenção do Relator Constituinte em atribuir ao Poder Público tão somente o comando 
sobre os seus próprios serviços. Reforçando a assertiva, deve-se lembrar que o art. 349 do Projeto 
refere-se “à liberdade do exercício profissional e da organização de serviços privados”, o que 
obviamente seria dispensável se se admitisse todos os serviços e ações de saúde como integrantes 
de um sistema único e estatizado. 
Parecer:   
   A emenda propõe alterar a redação do Art. 345, caput, incluindo a palavra "pública" após "serviços 
de saúde".  
Tendo em vista a supressão do Art. 345 no substitutivo do Relator, a modificação proposta fica 
prejudicada.  
Pela prejudicialidade. 
 
   
   EMENDA:08426 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
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Texto:   
   Dar nova redação ao Caput do artigo 345, acrescentando a palavra "civis", após a expressão  
"As ações e serviços de saúde..." 
Justificativa: 
A emenda tem por objetivo ressalvar os sistemas setoriais de saúde dos Ministérios Militares, em face 
de suas peculiaridades, sem que sejam estes eximidos e colaborarem de forma integrada, em tempo 
de paz, como já ocorre habitualmente. 
Parecer:   
   A sugestão em apreço está prejudicada pela supressão do art. 345. 
 
   
   EMENDA:09123 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ARNALDO MARTINS (PMDB/RO) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA E SUPRESSIVA AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO  
Art. 343 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, conforme disposto em lei.  
Suprimir os artigos 344, 345, 346, 347 e 353. 
Justificativa: 
É inteiramente utópico julgar-se que com a estatização da saúde, teremos os problemas do setor 
solucionados. 
É de grande engano. Os problemas serão bem maiores. 
Julgo que não devemos constar na Constituição, os conceitos contidos nos artigos que sejam 
suprimidos. 
Parecer:   
   A emenda foi parcialmente atendida, pois foram suprimidos os artigos 345, 346, 347, 353 e 344, em 
parte ou totalmente.  
Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:09845 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JUTAHY MAGALHÃES (PMDB/BA) 
Texto:   
   Substitua-se o artigo 346 pelo seguinte dispositivo:  
Art. 346 - O Sistema Único de saúde será financiado com recursos provenientes de no mínimo  
12% do Orçamento da União, dos Estados, Distrito Federal e Municípios e por 25% da arrecadação 
previdenciária. 
Justificativa: 
O atual artigo 346 do Projeto de Constituição não é suficientemente claro quanto à parcela de 
recursos dos Estados e Municípios que irá financiar o setor saúde, bem como, submete este 
financiamento também ao Fundo Nacional de Seguridade Social, em 30% de receita deste, cujo 
montante é impreciso e obscuro, além de estar vinculado a uma programação prévia, onde intervém 
os órgãos da previdência e da assistência social. 
Num momento em que os profissionais da área de saúde através de seus Conselhos, associações e 
sindicatos, reivindicam a unificação decisória, programática e financeira do setor, cria-se um 
retrocesso técnico e político, na medida que a definição das políticas e programações de saúde 
permanecem, agora mais do que antes, jungidas e dependentes do setor previdenciário, com a visão 
securitária, curativa compensatória e individualizadora que o impregna e caracteriza. 
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A visão de saúde pública, em sua perspectiva coletivista é prevencionista por certo prejulgar-se-á e, 
então, observamos um processo de “inampsação” do Ministério da Saúde. 
O setor do Brasil desde há muito vive uma crise de carência de recursos, com repercussões 
negativas na qualidade de vida da população, que a casa dia tem as suas necessidades de 
assistência acumuladas. 
Previne-se muito pouco, em função dos minguados investimentos efetuados, gerando uma 
incontrolável expansão de incidência de patologias facilmente controláveis, enquanto os 
atendimentos emergenciais e curativos multiplicam-se geometricamente, causando a falência 
operacional do sistema prestador de serviços. Até quando conviveremos com este modelo de saúde 
espúrio e imponente, iatrogênico? 
Faz-se necessário que o País insista mais e melhor na saúde do seu povo. Sendo tradicionalmente 
um setor politicamente fraco, mas onde aportou a legião das vítimas de um sistema econômico 
perverso, é imprescindível uma tomada de consciência desta realidade por parte dos Constituintes, 
nesta hora assegurando ao povo brasileiro, através da nova Constituição e de forma clara e explicita 
um modelo de prestação de serviços em saúde novo e sobretudo, uma parcela de investimento por 
parte do Poder Público justa, face ao volume das necessidades da Nação. 
Parecer:    
   A Emenda propõe a fixação de percentuais mínimos dos Orçamentos da União, Estados e 
Municípios e da arrecadação previdenciária para o Sistema Único de Saúde.  
A Emenda foi parcialmente atendida nas Disposições Transitórias, com relação à fixação de 30% do 
Orçamento da Seguridade Social.  
Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:09902 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 345  
Acrescenta-se inciso V ao art. 345:  
V - Os serviços de saúde prestados e os medicamentos essenciais fornecidos pelos órgãos e  
unidades integrados ao Sistema Nacional de Saúde são universais e gratuitos. 
Justificativa: 
É necessário fixar-se o caráter de gratuidade dos serviços de saúde. 
Parecer:   
   Posto que se estabeleça a saúde como direito de todos e dever do Estado, tornam-se implícitos sua 
universalidade e gratuidade. 
 
   
   EMENDA:09916 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 345  
Acrescente-se inciso V ao art. 345:  
V - Os profissionais de saúde e os demais trabalhadores do Sistema Nacional de Saúde  
exercerão suas funções em regime de tempo integral e dedicação exclusiva, salvo o exercício em  
horário compatível, de cargos ou funções de ensino e pesquisa. 
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Justificativa: 
Para alcançar o bom e adequado atendimento à população, é necessário dedicação dos profissionais 
de saúde. Há a contrapartida, naturalmente, de adequada e suficiente remuneração.  
Parecer:   
   As condições de trabalho dos profissionais da saúde, como, de resto, de quaisquer outros, devem 
ser objeto de regulamentação a nível de lei ordinária. 
 
   
   EMENDA:09965 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 345, IV  
Acrescente-se a expressão "e dos trabalhadores de saúde" após a palavra "população"  
e "na gestão das unidades prestadoras do serviço de saúde" após a expressão "formulação das  
políticas", no inciso IV do art. 345. 
Justificativa: 
É de todo conveniente a participação dos trabalhadores da área de saúde na gestão dos diversos 
órgãos e na formação da política de saúde. 
Parecer:   
   Embora a participação da população deva ser acolhida, não se justificam os acréscimos contidos na 
Emenda. 
 
   
   EMENDA:09966 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 345  
Acrescente-se a expressão "e continuado" ao inciso II do art. 345 após a expressão "integral e 
completo". 
Justificativa: 
A expressão impõe o atendimento à saúde de forma contínua, que encerra melhor a ideia da 
assistência á saúde. 
Parecer:   
   O acréscimo proposto pela Emenda é de todo desnecessário, não havendo qualquer possibilidade 
de outras interpretações que não seja a prestação continuada de serviços de saúde. 
 
   
   EMENDA:09967 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
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Dispositivo Emendado: Art. 345  
Dê-se ao "caput" do art. 345 a seguinte redação:  
Art. 345 - O Estado organizará e manterá Sistema Nacional de Saúde que vise elevar o nível  
de saúde da população e corrigir as desigualdades sociais e sanitárias, observando-se os seguintes 
princípios: 
Justificativa: 
A redação proposta é mais abrangente e melhor atende aos propósitos da assistência à saúde. 
Prevê-se sistema nacional e não sistema único, pois há de se incluir as diversas instituições que não 
são compreendidas por um sistema único. 
Parecer:   
   Os objetivos do Sistema-de Saúde, que se pretende sejam incluídos no "caput" do art. 345, devem 
ser estabelecidos--na política de saúde que vier a ser adotada, a nível de regulamentação ordinária. 
 
   
   EMENDA:10380 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GEOVANI BORGES (PFL/AP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 345  
Acrescente-se ao artigo 345, do Projeto de Constituição, o seguinte inciso:  
"Art. 345 - ................................  
V - Valorização dos profissionais na área de saúde em todos os níveis, garantindo-lhes  
condições condignas de trabalho, padrões adequados de remuneração e aposentadoria aos vinte e 
cinco anos de exercício em funções na área de saúde. 
Justificativa: 
A exemplo do que está sendo proposto no art. 352, inciso V, para os profissionais de ensino em todos 
os níveis, não se pode deixar de valorizar também o profissional que atua na área de saúde, sob 
pena de prejudicar-se qualquer prazo de desenvolvimento desse importante setor da vida no País. 
Daí a necessidade de aprovação de presente emenda ao Projeto de Constituição adotado pela 
Comissão de Sistematização. 
Parecer:   
   Conquanto seja muito importante a valorização dos profissionais de saúde, não consideramos 
adequada a inclusão no texto da Constituição de tal dispositivo por não se tratar de matéria deste 
nível, mas sim de lei ordinária.  
Pela rejeição. 
 
 
  EMENDA:10558 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO  
Ao Projeto de Constituição acrescente-se ao  
Art. 346 seguinte Parágrafo Único:  
Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica aos Sistemas de Saúde mantidos pelas 
Forças Armadas. 
Justificativa: 
A peculiaridades das atividades desenvolvidas por cada Força Armada, indicam a conveniência de 
ser mantido um sistema de Saúde próprio em cada Força Singular, adaptando ao atendimento de um 
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grande contingente de usuários, com a rapidez e as especificações características das atividades 
próprias. 
Tais serviços integrantes dos sistemas de logística de pessoal, são organizados de forma a 
atenderem requisitos de saúde, específicos, dos combatentes do mar, da terra e do ar face às 
diferenças de ambiente onde exercem suas atividades. A urgência da recuperação de militares 
feridos em atividade faz com que os hospitais das forças Singulares atribuam elevada prioridade ao 
seu tratamento. Assim, cada Força Singular tem que desenvolver o seu Serviço de Saúde priorizando 
os tipos de atendimento adequado às suas necessidades específicas.  
Parecer:   
   Embora sejam procedentes as alegações do Constituinte, o disposto no artigo não inviabiliza a 
pretensão, tornando-se desnecessária sua inclusão. 
 
   
   EMENDA:11046 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   COSTA FERREIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   Acrescente-se ao artigo 345 da seção I, do capítulo II, do título IX do presente projeto de  
constituição, o inciso V, com a seguinte redação:  
Art. 345 ............................ 
I ................................ 
II ............................... 
III ............................. 
IV ............................. 
V - As instituições federal, estadual e municipal de assistência médica manterão  
convênios de reciprocidade médico-assistencial em favor dos respectivos beneficiários. 
Justificativa: 
A finalidade da presente emenda é proporcionar melhor atendimento médico-assistencial de tal modo 
que o beneficiário de uma instituição possa ser atendido por outra, seja estadual, federal ou 
municipal, universalizando a prestação da assistência médica.  
Parecer:   
   A sugestão ora em apreço fica prejudicada pela supressão do art. 345. 
 
   
   EMENDA:11533 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSWALDO ALMEIDA (PL/RJ) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado. Art. 345  
Suprimam-se os itens I, II, III, IV, do Art. 345 passando o Art. 345 a seguinte redação.  
"Art. 345 - As ações e serviços de saúde deverão integrar uma rede regionalizada e  hierarquizada, e 
constituem um Sistema Único. 
Justificativa: 
Nosso parecer é de que os itens I, II, III, IV devem constituir matéria para legislação ordinária, não 
sobrecarregando um texto constitucional que deve objetivar sempre a sintetização.  
Parecer:   
   A sugestão em apreço fica prejudicada pela supressão de art. 345. 
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   EMENDA:12258 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DÁLTON CANABRAVA (PMDB/MG) 
Texto:   
   Substitua-se o Art. 345, do Projeto de Constituição, por: "As ações e serviços de saúde  
do Estado integram uma rede regionalizada, hierarquizada e constitui um sistema único,  
organizado de acordo com a seguinte diretriz:" 
Justificativa: 
A saúde deve ser um direito do cidadão e uma obrigação do Estado, mas não pode impedir a opção 
pela iniciativa privada dos que dela se podem valer. Não obstante o seu elevado prego, ela é mais 
sofisticada, mais bem aparelhada e quase sempre melhor, e pode ser um recurso das classes 
privilegiadas. 
A Constituição deve estimular o Médico a alimentar competição científica que, através da cultura e do 
conhecimento, vai gerar prestigio. Isto vai resultar em clinicas, hospitais, laboratórios, serviços 
radiológicos, de fisioterapia, de medicina nuclear etc. que terão alto grau de aprimoramento técnico e 
irão competir em qualidade e eficiência para o beneficio da população, o que é fundamental para o 
desenvolvimento da medicina no País. 
Impedida a profissão liberal, vão surgir os profissionais médicos burocráticos, desinteressados, 
negligentes, com queda definida, atendendo melhor ou pior, garantidos por um contrato de direito 
público.  
Parecer:   
   A sugestão está prejudicada pela supressão do art. 345. 
 
   
   EMENDA:13565 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DIONÍSIO HAGE (PFL/PA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 345, Caput  
Dê-se ao art. 345, do Projeto de  
Constituição, da Comissão de Sistematização, a seguinte redação:  
"Art. 345 - As ações e serviços de saúde desenvolvidos pelo Poder Público integram uma  
única rede, regionalizada e hierarquizada, organizada de acordo com as seguintes diretrizes:" 
Justificativa: 
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 regulador das relações entre os diferentes 
segmentos sociais, tendo por meta oferecer a todos igual oportunidade, bem como assegurar 
adequada distribuição de 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 forma de empresas privadas que atuem respeitando a 
ética profissional. 
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A redação final dada o Projeto de Comissão de Sistematização, para ser apreciado e votado pelo 
plenário da Assembleia Nacional Constituinte, é inteiramente desiquilibrado, 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 participarão 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 de 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 a apreciação dos Constituintes, nos termos em que está. 
Parecer:   
   O dispositivo emendado foi suprimido, não cabendo a sua revisão.  
Pela prejudicialidade. 
 
   
   EMENDA:13567 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DIONÍSIO HAGE (PFL/PA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 346, Caput  
Dê-se ao art. 346, do Projeto de Constituição, da Comissão de Sistematização, a  
seguinte redação:  
"Art. 346 - O sistema público de saúde será financiado com recursos do Fundo Nacional de 
Seguridade Social e com recursos de receitas de Estados/e Municípios." 
Justificativa: 
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 regulador das relações entre os diferentes 
segmentos sociais, tendo por meta oferecer a todos igual oportunidade, bem como assegurar 
adequada distribuição de 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 forma de empresas privadas que atuem respeitando a 
ética profissional. 
A redação final dada o Projeto de Comissão de Sistematização, para ser apreciado e votado pelo 
plenário da Assembleia Nacional Constituinte, é inteiramente desiquilibrado, 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 participarão 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 de 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 a apreciação dos Constituintes, nos termos em que está. 
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Parecer:   
   O artigo emendado é suprimido, não cabendo a sua análise.  
Pela prejudicialidade. 
 
   
   EMENDA:13628 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO SALIM CURIATI (PDS/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA.  
DISPOSITIVO EMENDADO: art. 345.  
Substitua-se a expressão Sistema Único por Sistema Nacional. 
Justificativa: 
A pluralidade de características de nosso País inviabiliza a unificação por de mais centralizada em 
sistemas dessa natureza. 
A forte interferência do Estado em problemas de execução, principalmente em assuntos tão delicados 
como a saúde podem retardar e inviabilizar programas emergenciais por exemplo, devido á 
interferência burocrática peculiar à administração de grandes proporções. 
Parecer:   
   Considerando-se o objetivo irrecorrível de assegurar a unidade do sistema de saúde, mantém-se a 
expressão "único", porém acrescendo-lhe "nacional" que contribui à maior clarificação do seu 
significado.  
Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:13640 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO BALESTRA (PDC/GO) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
No artigo 345.  
Substituir a expressão "Sistema Único" por "Sistema Nacional" e em consequência substituir a 
palavra "Único" em outros artigos. 
Justificativa: 
A palavra “Único”, dá ideia de exclusão de outras formas ou sistemas de prestação de serviços 
médicos.  
Parecer:   
   A emenda propõe a retirada da expressão sistema único dos artigos que a contém na seção Saúde.  
A finalidade da expressão "único" é a de evitar, em cada nível de governo, a multiplicidade de órgãos 
dando normas e executando ações de saúde, de forma em geral anárquica e caótica.  
A expressão "sistema nacional único de saúde" não exclui outras formas de prestação de serviços 
médicos, desde que os mesmos estejam em obediência às diretrizes do Sistema Nacional.  
Pela rejeição. 
 
 
   EMENDA:13902 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   BORGES DA SILVEIRA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 346 o seguinte parágrafo único:  
Art. 346. ..................................  
Parágrafo único. O Fundo, a que se refere o caput, contará, dentre outros, com recursos  
provenientes de, no mínimo, dez por cento dos orçamentos da União, dos Estados e dos Municípios 
além de vinte e cinco por cento da arrecadação da previdência social. 
Justificativa: 
A Organização Mundial de Saúde recomenda este percentual de 10% dos orçamentos para atender 
ao setor de saúde. É o mínimo indispensável para que a população possa ser razoavelmente bem 
atendida. Por outro lado, a previdência social gasta, hoje, 25% do que arrecada com o INAMPS 
Assim, nada mais justo que esse percentual integre o mencionado Fundo Nacional de Seguridade 
Social. 
Parecer:   
   A Emenda propõe percentuais específicos com relação ao Fundo Nacional de Seguridade Social 
estabelecidos no art. 346 que foram parcialmente acolhidas pela Comissão de Sistematização. 
 
   
   EMENDA:13921 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ LUIZ DE SÁ (PL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA AO ART. 345 E SEUS INCISOS  
REDIJA-SE ASSIM:  
Art. 345. As ações e serviços de saúde integram, numa rede regionalizada e hierarquizada,  
o Sistema Nacional de Saúde, organizado de acordo com as seguintes diretrizes;  
I - universalidade no atendimento;  
II - pluralismo de sistemas médico-assistenciais;  
III - livre exercício profissional, e IV - livre opção do indivíduo entre os sistemas assistenciais. 
Justificativa: 
Trate-se de opção em favor da liberdade, ameaçada pelos tentáculos do polvo da estatização sem 
limites, que nessa matéria chega ás raias da intervenção e da expropriação de hospitais, laboratórios, 
centros de pesquisa e consultórios, que são nelas compreendidas as pessoas físicas nacionais.  
Parecer:   
   Apesar da supressão do Art. 345, as sugestões propostas nesta Emenda são contempladas, 
parcialmente, no novo texto. 
 
   
   EMENDA:14102 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO CAMPOS (PDS/MT) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: art. 345.  
Suprima-se do caput do art. 345 do Projeto de Constituição as seguintes expressões: ... "e constituem 
um Sistema único"... 
Justificativa: 
É antidemocrático a incorporação compulsória dos cidadãos e sistemas de saúde, cuja notória 
ineficiência tem levado inúmeros países a privatizarem seus serviços médicos. Não só a assistência 
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médica, como a previdência social tem de admitir sistemas pluralistas, segundo a opção dos 
indivíduos.  
Parecer:   
   A Emenda é rejeitada pois atinge no âmago aspectos cruciais almejados por todos que militam no 
setor saúde com visão dos aspectos globais que se relacionam entre si e com as necessidades da 
população. 
 
 
     EMENDA:16612 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Substitua-se os artigos 343 a 345 pelos seguintes:  
"Art. 343 - Promover a saúde para todos é dever do Estado, o que será assegurado  
em lei.  
"Art. 344 - Lei complementar disporá a respeito do Plano Nacional de Saúde, o qual será financiado 
em fundos a serem criados pelos Estados, Distrito Federal e Municípios.  
"§ 1o. - O Plano Nacional de Saúde obedecerá entre outros os seguintes princípios:  
I - Participação da comunidade através de entidades de toda espécie, na implementação das 
providências devidamente planejadas pelos órgãos competentes.  
II - Respeito a livre escolha de todos os que receberem a assistência decorrente do Plano de Saúde.  
III - Prioridade a assistência preventiva.  
IV - Garantia às organizações e serviços de saúde privados na forma de lei, para atendimento, de 
preferência a segmentos sociais de maior capacidade aquisitiva, fincando o poder público com a 
obrigação de assistência médica aos setores  
mais carentes da população".  
V - Desdobramento em Planos Regionais e Municipais de Saúde elaborado pelas respectivas esferas 
do poder público.  
"Art. 345 - Lei complementar deverá dispor sobre os recursos federais destinados a saúde e no 
tocante a política a ser seguida no saneamento básico, desenvolvimento científico e tecnológico e na 
defesa da produção farmacêutica nacional, como  
no combate ao uso de drogas e tóxicos, assegurando a livre iniciativa e atuação das profissões 
liberais".  
"Art. 346 - A lei disporá sobre a assistência a saúde dos trabalhadores, tendo em vista a  
eliminação de riscos de acidentes e doenças profissionais, garantias específicas no tocante a 
ambientes de maior risco, fiscalização sindical e administrativa, segurança, higiene e assistência 
médica".  
"Art. 347 - É vedada a propaganda comercial de medicamentos de modo geral e, ainda, de bebidas 
alcóolicas e produtos tabagísticos, mas sendo permitida a divulgação entre os profissionais de saúde 
de tudo o que for do interesse da produção farmacêutica".  
"Art. 349 - Caberá ao Poder Público a fiscalização de todos os produtos de interesse da  
saúde que estiverem em território nacional". 
Justificativa: 
A Federação é o objetivo político de generalizado interesse do povo brasileiro. Sem a Federação o 
Brasil seria inegociável em decorrência da sua área territorial muito extensa, quase um continente. 
Não há país no mundo, cuja área se aproxime da do Brasil, que não seja Federação. Assim é a União 
das Repúblicas Socialistas Soviéticas, os Estados Unidos da América, Canadá, Austrália, a Índia. 
Por outro lado, a tradição brasileira é a de dominar o título que trata dos artigos federativos de 
“Organização Federal” daí decorrendo a razão da emenda acima que visa dar ênfase a Federação. 
Parecer:   
   A Emenda propõe a substituição de vários artigos da Seção Saúde. Algumas das propostas 
entendidas na Emenda foram, de alguma forma, acatadas pelo relator. Outras não.  
Pela aprovação parcial. 
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     EMENDA:16834 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MARLUCE PINTO (PTB/RR) 
Texto:   
   Dê-se ao Art. 345 a seguinte redação:  
"Art. 345 - As ações e serviços civis de saúde integram uma rede regionalizada e  
hierarquizada e constituem sistema único, organizado na forma da lei" 
Justificativa: 
A presente emenda objetiva preservar a sobrevivência e independência dos sistemas de saúde das 
Forças Armadas, bem como remeter para lei ordinária a forma de organização e funcionamento do 
sistema de saúde administrado pelo Estado. 
Parecer:   
   A sugestão proposta de disciplinar em lei o sistema nacional único de saúde é acolhida no § 1o. do 
art. 343. Quanto ao dispositivo emendado, este foi suprimido, não cabendo a sua revisão. Pela 
aprovação parcial, portanto. 
 
   
   EMENDA:17058 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NAPHTALI ALVES DE SOUZA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Substitua-se na redação do caput do Artigo 345, do Projeto de Constituição, a expressão  
"único" por "Nacional". 
Justificativa: 
A palavra “único” dá a entender que todas as formas de sistemas de prestação de serviço médico se 
darão através do Estado. Desta forma a livre iniciativa não teria espaço no Setor de Saúde. 
Entendemos que deva ficar sob os cuidados do Estado a medicina preventiva por ser de ação básica 
de saúde não interferindo em sua plenitude, como está na assistência médico-hospitalar prestada 
pela iniciativa privada. 
Parecer:   
   A sugestão está prejudicada pela supressão do art. 345. 
 
 
     EMENDA:17083 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NAPHTALI ALVES DE SOUZA (PMDB/GO) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Substitua-se na redação do caput do Artigo 346 do Projeto de Constituição, a expressão “único" por 
"Nacional". 
Justificativa: 
A palavra “único” dá a entender que todas as formas de sistemas de prestação de serviço médico se 
darão através do Estado. Desta forma a livre iniciativa não teria espaço no Setor de Saúde. 
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Entendemos que deva ficar sob os cuidados do Estado a medicina preventiva por ser de ação básica 
de saúde não interferindo em sua plenitude, como está na assistência médico-hospitalar prestada 
pela iniciativa privada. 
Parecer:   
   A proposta de substituição da palavra "único" por "Nacional" na redação do caput do art. 346 foi 
acolhida pela Comissão de Sistematização. 
 
 
    EMENDA:17231 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MILTON REIS (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Modifique-se a redação do art. 345 para a seguinte:  
Art. 345. - As ações e os serviços de saúde constituem um sistema nacional de saúde cabendo 
exclusivamente ao Estado a sua normatização e controle. 
Justificativa: 
Parece-nos que a redação que oferecemos, modificando o “caput” do referido artigo, esta mais 
adequada a um País que possui dois sistemas de saúde, o público e o privado, e que tem no livre 
exercício profissional, na liberdade de escolha, e na universalização da assistência, os pontos 
básicos da filosofia que rege a matéria, em nosso País.  
Parecer:   
   A sugestão em pauta está prejudicada em virtude da supressão do art. 345. 
 
   
   EMENDA:17661 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALDO ARANTES (PC DO B/GO) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 346  
Dê-se ao artigo 346 do projeto de Constituição a seguinte redação:  
"Art. 346. O Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do Fundo Nacional de Seguridade 
Social e com recursos da União, dos Estados e dos Municípios nunca inferiores a 13% da receita de 
cada um." 
Justificativa: 
Um país que em pleno século XX ainda parece da incidência em larga escala de doenças já há muito 
extintas em outras nações, necessita da fixação de um percentual mínimo para ser aplicado na área 
da saúde, em beneficio à imensa maioria de seu povo. As entidades da área de saúde, cientes desta 
necessidade, formularam esta proposta que ora apresento à apreciação dos Senhor Constituinte 
devido minha total concordância com a reivindicação.  
Parecer:   
   Acolhida parcialmente no mérito de explicitar o "quantum" do financiamento setorial. Este será 
regulado em lei orçamentária, conforme disposições transitórias.  
Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:17662 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALDO ARANTES (PC DO B/GO) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Inciso IV do Artigo 345 do Projeto de Constituição.  
EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se ao Inciso IV do art. 345 a seguinte redação:  
"IV - Participação de entidades representativas de usuários e profissionais de saúde na formulação, 
gestão e controle das políticas e das ações de saúde em todos os níveis." 
Justificativa: 
A modificação proposta, além de constituir-se em uma reivindicação justa das entidades da área de 
saúde, deixa claro as entidades representativas que poderão participar do sistema único das ações e 
serviços de saúde, eliminando qualquer erro de interpretação que poderia ocorrer no futuro. 
Parecer:   
   O inciso emendado foi suprimido, resguardando o controle da comunidade por mecanismos a 
serem definidos e disciplinados oportunamente, da maneira que se fizer necessária.  
Pela prejudicialidade. 
 
 
     EMENDA:17816 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO CARNEIRO (PMDB/DF) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo II - Seção I - Da Saúde  
Art. 345 - adiciona item V.  
V - serão respeitados os princípios da universalidade do atendimento, pluralismo de sistemas médico-
assistenciais, livre exercício profissional e libre opção do indivíduo entre diversos sistemas. 
Justificativa: 
Acreditamos que a presença do Estado sugerida no Anteprojeto da Constituição, pouco tem a ver 
com a realidade do desenvolvimento médico-assistencial do Brasil, como também não encontra apoio 
nos sistemas e experiências de países ocidentais. 
É preciso, a nosso ver, que se considere os valores consistentes de nossa realidade social. 
A nossa Constituição deve preservar, em ultima análise, a liberdade dos médicos, da medicina, e 
sobretudo, da própria Sociedade. 
Parecer:   
   A universalidade de atendimento pleiteada pela Emenda está implícita no direito à saúde que se 
quer outorgar a todos, indistintamente. Por outro lado, o pluralismo de sistemas médico-assistenciais 
reclamado pela Emenda foi previsto e autorizado nos termos do Projeto, tanto quanto o livre exercício  
profissional. Não vemos, porém, qualquer possibilidade de o indivíduo optar entre sistemas diversos, 
a não ser, obviamente, entre o público e o privado.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:19068 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   RAIMUNDO BEZERRA (PMDB/CE) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 343, com a fusão dos artigos  
344, 345 e 346, da Seção I, que trata da Saúde, do Capítulo II, do Título IX, do Projeto de 
Constituição, uma nova redação sintética na forma do seguinte artigo:  
"Art. 343 - A Saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado por acesso igualitário a um 
Sistema Nacional Único de Saúde, financiado por fundos disciplinados em leis, pela União, Estados e 
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 inferiores à 30% (trinta por cento)." 
Justificativa: 
Consoante a mesma orientação de rever as disposições do Projeto relativas à Saúde para lhe dar 
uma formulação sintética, propõe-se através desta emenda, a fusão dos três artigos enumerados, 
reunindo num novo texto, resumido, os elementos e as ações básicas que devem estruturar o 
Sistema Nacional Único de Saúde. Convém que a norma constitucional estabeleça apenas as áreas 
básicas da competência do Sistema, ficando para a lei ordinária a tarefa de especificar suas 
atribuições pormenorizadas e os demais elementos necessários a sua organização e execução.  
Parecer:   
   O conteúdo da Emenda foi praticamente todo aproveitado pelo Relator.  
Com relação ao parágrafo único, o mesmo foi aproveitado, com outra redação, nas Disposições 
Transitórias.  
Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:19232 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   
   Dê-se ao Artigo 346 do Projeto de  
Constituição a seguinte redação:  
"Art. 346 - O financiamento das ações e serviços de responsabilidade pública será  
promovido com recursos fiscais e parafiscais com destinação específica para a saúde, cujos valores 
serão estabelecidos em lei e submetidos à gestão única através do Sistema Único de Saúde.  
Parágrafo único. O volume mínimo dos recursos públicos destinados pela União, Estados, Municípios 
e Distrito Federal, corresponderá a treze por cento das respectivas receitas". 
Justificativa: 
Esta emenda viabilizará a política econômica na área da saúde. Proposta popular nos mesmos 
moldes foi subscrita por milhares de leitores do País, o que nos motivou a apresenta-la para, inclusive 
iniciativa de tão grande alcance social. 
Parecer:   
   A previsão do funcionamento do setor saúde com recursos fiscais e parafiscais está contemplada 
no Substitutivo do Relator. Porém, a fixação do percentual de 13% das Receitas da União, Estados e 
Municípios, não foi acatada por causa da limitação que gera na elaboração dos orçamentos ao longo 
dos anos.  
Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:20057 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   EDUARDO JORGE (PT/SP) 
Texto:   
   Emenda modificativa ao Projeto de Constituição  
Dispositivo Emendado: ART. 345. Inciso I.  
Dá nova redação ao Inciso I do ART. 345:  
ART. 345 - ..................................  
I - Comando Político Administrativo Único e exclusivo em cada nível de governo; 
Justificativa: 
Dezenas, centenas de órgãos Estaduais, Federais e Municipais normatizam, controlam e executam 
as politicas e ações de saúde numa enorme confusão e disputa por espaços, verbas e poder político. 
O comando político e administrativo único é a base legal necessária para a racionalização de todos 
estes serviços públicos numa rede unificada, regionalizada, descentralizada e hierarquizada. 
Parecer:   
   A Emenda é contemplada parcialmente no novo texto de Projeto de Constituição. 
 
   
   EMENDA:20058 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDUARDO JORGE (PT/SP) 
Texto:   
   - Emenda Modificativa ao Projeto de Constituição  
- Dispositivo Emendado: ART. 345, inciso II  
- Dá nova redação ao inciso II do art. 345:  
Art. 345 - ..................................  
II - Atendimento integral e completo nas ações de saúde adequadas às realidades epidemiológicas; 
Justificativa: 
O Brasil é um país com regiões muito diferenciadas em termos climáticos, tecnológicos, urbanísticos, 
etc, assim a adequação das ações de saúde a cada realidade epidemiológica é uma necessidade 
para dar uma flexibilidade e adaptação a estas ações aos diferentes maios ambientes.  
Parecer:   
   A Emenda, tal como apresentada, é contemplada parcialmente no novo Projeto de Constituição. 
 
   
   EMENDA:20059 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDUARDO JORGE (PT/SP) 
Texto:   
   - Emenda modificativa ao projeto de Constituição  
- Dispositivo Emendado: Art. 345 - Inciso IV  
Dá nova redação ao inciso IV do art. 345:  
Art. 345 - .................................. 
IV - Participação da população através de organizações representativas, na formulação das políticas, 
na gestão e no controle das ações nos níveis federal, estaduais e municipais. 
Justificativa: 
A participação na gestão é vital para um controle verdadeiro dos usuários sobre os serviços, 
contribuindo decisivamente para sua democratização e eficiência. 
Parecer:   
   A Emenda é contemplada parcialmente no texto do Art. 201 do novo texto do Projeto de 
Constituição. 
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   EMENDA:20060 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDUARDO JORGE (PT/SP) 
Texto:   
   - Emenda Modificativa ao Projeto de Constituição  
- Dispositivo Emendado: Art. 345, Inciso IV  
Dá nova redação ao inciso IV do art. 345:  
Art. 345 - ..................................  
IV - Participação da população por meio de Conselhos de Saúde, de organizações  
representativas de usuários e de entidades de trabalhadores em saúde na formulação das políticas e 
no controle das ações nos níveis federal, estaduais e municipais. 
Justificativa: 
Os Conselhos de Saúde eleitos diretamente pela população usuária têm alcançado, em vários 
Estados do País, ótimos resultados na integração povo-sistema de saúde com uma conotação de 
participação direta da população de grande alcance. Assim teríamos na participação popular prevista 
a possibilidade dos usuários eleitos diretamente para esse fim pela comunidade ao lado de 
representantes indicados por entidades institucionalizadas e associativas. 
Parecer:   
   A Emenda é contemplada, no seu mérito, no Art. 20l do novo Projeto de Constituição. 
 
  
   EMENDA:20061 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDUARDO JORGE (PT/SP) 
Texto:   
   - Emenda Modificativa ao Projeto de Constituição  
- Dispositivo Emendado: Art. 346  
Dá nova redação ao artigo 346:  
Art. 346 - O Sistema Único de Saúde será financiado pelo Fundo Nacional de Saúde, composto por 
no mínimo 30% da receita do Fundo Nacional de Seguridade Social e com recursos de receitas da 
União, Estados, Municípios e de outras fontes. 
Justificativa: 
Esta emenda especifica o Fundo Nacional de Saúde como uma necessidade para a autonomia e 
flexibilidade de gestão deste setor que na forma como está apresentado no relatório corre o risco de 
ficar totalmente subordinado a um futuro Ministério da Seguridade Social. 
Outra disposição no mesmo sentido é especificar desde já que 30%, no mínimo, do Fundo Nacional 
de Seguridade será destinado ao Fundo Nacional de Saúde. 
Além disso, assinalamos que a União, por outras fontes, junto com Estado e Municípios como consta 
no relatório também destinará outros recursos para o Sistema Único de Saúde. 
Parecer:   
   A Emenda é contemplada no seu mérito no novo Projeto de Constituição. 
 
  
   EMENDA:20062 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   EDUARDO JORGE (PT/SP) 
Texto:   
   - Emenda Aditiva ao projeto de Constituição  
- Dispositivo emendado: art. 346  
Acrescer parágrafo Único ao Art. 346, com a seguinte redação:  
Art. 346 - ..................................  
Parágrafo Único - Os Estados e Municípios destinarão anualmente no mínimo 13% das respectivas 
receitas aos Fundos Estaduais e Municipais de Saúde que receberão também os necessários 
repasses do Fundo Nacional de Saúde. 
Justificativa: 
Já na área da educação se especifica o quanto Estados e Municípios deverão destinar de seus 
recursos orçamentários para aquele setor específico. Também na saúde é vital que se fixe esta 
quantia mínima de gastos orçamentários destas instancias. Principalmente agora quando se acelera 
o repasse de recursos federais para Estados e Municípios, corre-se o risco de vermos estas 
instancias simplesmente irem reduzindo suas alocações de recursos próprios para saúde. 
Atitamos a quantia de 13% que é o que aproximadamente gastam alguns municípios com razoável 
estrutura de saúde. 
Parecer:   
   A Emenda é contemplada, com vantagem no novo texto de Projeto de Constituição. 
   
   EMENDA:20232 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GASTONE RIGHI (PTB/SP) 
Texto:   
   Título IX  
Capítulo II  
Seção - I  
DA SAÚDE  
Art. 343 - A proteção da Saúde é direito de todos e dever do Estado.  
Art. 344 - 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.  
Art. 345 - As ações e os serviços de Saúde constituem um sistema nacional de Saúde cabendo 
exclusivamente ao Estado a sua normatização e controle.  
Art. 346 - É assegurada, na área de saúde, a liberdade de exercício profissional e de organização de 
serviços privados. 
Justificativa: 
O Projeto reconhece a todos o “direito à proteção de saúde”. Porém cada desdobramento necessário 
desse direito e do principio geral de liberdade, que é inerente a democracia, a emenda visa preservar 
em favor do individuo o direito de escolher o sistema de atendimento que preferir para que possa 
fazê-lo, cumpre assegurar a pluralidade de sistemas com a necessária coexistência de um setor 
público (ligado ou não a sociedade social) com um setor privado (cooperativo ou empresarial). 
É imperativo assegura-se a organização de serviços privados, bem como a liberdade do exercício 
profissional. Porem é despiciente a enumeração exemplificativa constante do anteprojeto. A lei 
complementar especificará os detalhes da politicas econômicas e sociais que visem a proteção de 
saúde, que como todo fenômeno social está em constante evolução não se podendo aprisionar todas 
suas nuances no mandamento constitucional que deve ser duradouro. 
Parecer:   
   A Emenda, tal como apresentada, de forma ampla, fica prejudicada, uma vez que foram suprimidos 
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os Arts. 344, 345, 346, 347, 349, 350, 352, 354 e 404. No entanto, diversos aspectos abordados pelo 
Ilustre Constituinte são contemplados no texto do atual Projeto de Constituição. 
   
   EMENDA:20440 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUÍS ROBERTO PONTE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao art. 345 e acrescente-se um parágrafo único, suprimindo-se os artigos 
347, 348, 349, 350 e 351 do Projeto de Constituição.  
"Art.345 - Compete ao Poder Público organizar e tutelar a saúde pública, assim compreendidos os 
serviços de saneamento e controle ambiental, vigilância sanitária epidemiológica e medidas 
preventivas, educação sanitária e educação física".  
Parágrafo único - O atendimento médico, hospitalar, farmacêutico e odontológico será  
exercida pela iniciativa privada e, pelo Poder Público, através de serviços próprios". 
Justificativa: 
A presente proposta tem por objetivo definir a área de atuação do Poder Público e da iniciativa 
privada, na execução dos serviços de saúde chamados uti universi e uti singuli. 
Os denominados serviços uti universi pertencem ao rol daqueles que incumbe ao estado promover 
com exclusividade, diretamente, ou através de concessionários, porque relacionados intimamente 
com as atribuições do Poder Público, para cujo exercício a Administração usa de sua supremacia 
sobre os administrados, atingindo toda a população, sem destaque de um usuário determinado. 
De outra parte, os serviços uti singuli que se caracterizam por não afetar substancialmente as 
necessidades das comunidades, mas satisfazer os interesses comuns de sus membros, sendo de 
utilização individual e facultativa, devem ser deixados à iniciativa particular, atuando o Estado sobre a 
sua regulamentação e controle, através de fixação legislativa de padrões mínimos a serem 
observados pela fiscalização do exercício profissional e do atendimento dos padrões legais mínimos. 
Assim, a execução dos serviços uti singuli caberia à iniciativa privada e ao Estado, mas seriam 
regulamentados e, até certos limites, fiscalizados pelo Poder Público. Quando prestados pelo Estado 
atingiram a toda a população de baixa renda. 
Quando prestados por particulares, seriam remunerados conforme o gabarito e especificação dos 
prestadores, tendo em vista a livre concorrência. 
A consequência nefasta do dispositivo atingirá também trabalhadores com o desemprego. 
A supressão ore proposta dos artigos 347, 348, 149, 350 e 351 é imperiosa em face da alteração do 
dispositivo no artigo 345 do Projeto de Constituição. 
É notório que no Brasil, os serviços públicos de saúde são insatisfatórios, mesmo sem a existência de 
um Sistema Único, quando mais se tal sistema dor implantado.  
Parecer:   
   O Relator suprimiu os artigos 345, 347, 349, 350 e 351.  
Assim, fica prejudicada a análise da emenda quanto ao Art. 345. Quando à supressão dos outros 
artigos, a emenda foi acolhida, com exceção do artigo 348.  
Pela aprovação parcial. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE O 

  EMENDA:20812 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
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Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se ao caput do Art. 261, a seguinte redação:  
Art. - 261 A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado pelo acesso igualitário a um 
sistema nacional único de saúde, tendo em cada nível de governo direção administrativa 
descentralizada. 
Justificativa: 
Acreditamos que esta redação torna mais clara e compreensível o dispositivo, até porque não se 
estabelece a forma de controle da comunidade. 
Parecer:   
   A emenda é modificativa no seu título, porém de fato é supressiva da parte final do "caput" do Art. 
261. Propõe a retirada da expressão "interdependente e controle da comunidade".  
O relator acatou parcialmente a emenda, suprimindo a expressão "interdependente" e controle da 
comunidade.  
Porém o texto do Artigo foi alterado. Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:21031 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ TINOCO (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda modificativa ao Art. 261 do substitutivo do Relator da Comissão de  
Sistematização ao Projeto de Constituição.  
Art. 261 - Cabe ao poder público proteger a saúde com direito fundamental do indivíduo, através de 
um sistema nacional de preservação da saúde.  
§ 1o - O Sistema Nacional de Preservação da Saúde será disciplinado por lei complementar.  
§ 2o - Os recursos federais destinados às ações de proteção à saúde, serão distribuídos aos 
Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios segundo critérios definidos em lei e discriminados 
no orçamento da seguridade. 
Justificativa: 
A Saúde, infelizmente não pode ser um dever do Estado e um direito de todos, porquanto a saúde é 
resultante de fatores naturais. 
Ao Estado cabe desenvolver ações de proteção e recuperação da saúde. É de fato premente que se 
institua no Brasil um sistema de atendimento que obrigue o poder público a assumir suas 
indeclináveis responsabilidades, assegurando de forma igualitária o acesso à todos com suas 
necessidades. 
Parecer:   
   A emenda é modificativa da redação do "caput" do Art.261 e do § 2o. do mesmo.  
Propõe que cabe ao Estado a proteção da saúde e não que a mesma seja um dever daquele, pois a 
saúde é resultante de fatores naturais.  
Apesar de bastante pertinente a sugestão da emenda, o Relator, após longos debates com as 
diferentes correntes de opinião sobre o assunto, resolveu manter a redação anterior.  
Pela rejeição. 
 
 
     EMENDA:21979 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RUY NEDEL (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
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Dispositivo Emendado:  
Art. 261 § 2o.  
Suprima-se do Projeto de Constituição o parágrafo 2o. do Artigo 261. 
Justificativa: 
A redundância é desnecessária. O § 1º já afirma a disciplina por lei complementar. Os artigos 258 e 
259 formalizam e normatizam a matéria. 
O artigo 260 confirma inclusive a composição do orçamento na forma da lei. 

Parecer:   
   A emenda propõe a supressão do parágrafo 2o do Art. 261 por considerá-lo redundante em relação 
ao § 1o.  
O mérito da emenda foi acolhido, na medida em que o § 1o foi suprimido pelo Relator.  
Desta forma fica prejudicada a análise da emenda na forma, porém aprovada no seu conteúdo, uma 
vez que acabou a redundância.  
Pela aprovação parcial. 
 
     EMENDA:22702 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MILTON REIS (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DA SAÚDE  
Art. 261 ............................... 
§ 2o. - O setor privado de prestação de serviços de saúde participará de forma supletiva  
na assistência pública à saúde da população, sob as condições estabelecidas em Lei. 
Justificativa: 
Parece-nos mais adequado com a boa técnica Legislativa, deixar para a Lei Ordinária Regular a 
forma contratual dos serviços privados bem como o favorecimento a instituições filantrópicas.  
Parecer:   
   A emenda suprime a expressão, do § 2 do art. 262, "sob condições estabelecidas em contrato de 
direito público, tendo preferência a tratamento específico as entidades filantrópicas", transferindo para 
lei ordinária a forma contratual das relações Estado e iniciativa privada.  
O relator considerou que as relações entre o Estado e a iniciativa privada na área de saúde, nas 
linhas gerais, poderiam ser tratadas no texto constitucional.  
Pela rejeição. 
 
 
     EMENDA:22873 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MOZARILDO CAVALCANTI (PFL/RR) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: § 2o, Art. 261.  
Suprima-se do § 2o. do art. 261 do Projeto de Constituição a expressão "Territórios". 
Justificativa: 
 Uma Federação que se pretenda moderna, onde as Unidades Federadas mantenham uma isonomia 
e equidade, não pode contemplar a permanência da figura do Território Federal, esdrúxula, ditatorial 
e antijurídica. Somente quem nasceu e viveu num Território Federal, pode avaliar ação nefasta desse 
modelo político-administrativo sobre os cidadãos. Impõe-se, pois, a atual Constituinte extirpar essa 
anomalia do contexto da Federação Brasileira. Considerando que o atual Projeto de Constituição, de 
forma justa, contempla os Territórios de Roraima e Amapá com a sua transformação em Estados 
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Federados, nada mais oportuno que retirar de vez da Federação Brasileira essa figura arbitrária de 
Território Federal. 
Parecer:   
   A emenda propõe a supressão do termo "Territórios" do Art. 261.  
A justificação baseia-se no fato de esta mesma constituinte estar propondo a transformação dos 
Territórios de Roraima e Amapá em Estados.  
A análise da emenda fica condicionada à transformação dos Territórios em Estados. Porém, se isso 
não acontecer é preciso garantir recursos aos mesmos para a saúde.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:23349 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICENTE BOGO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Título IX, Capítulos I e II, da Seguridade e da Saúde.  
Introduzir, onde couber, a presente Emenda, nos seguintes termos:  
"Art. - É dever e obrigação do Poder Público, a todos os cidadãos, iguais oportunidades de acesso à 
saúde permitindo o pleno estado de bem estar físico, mental e social de todos proporcionando, ainda 
as melhores condições ambientais e de saneamento.  
Art. - É de competência exclusiva da União, Estados e Municípios:  
I - Promoção e atendimento da saúde sem qualquer tipo de discriminação em todos os níveis 
médicos de seguridade social, com base em recursos orçamentários dos Poderes Públicos e nos 
oriundos de seguridade social;  
II - Elaboração de um Plano Nacional de Saúde integrando as ações e serviços de saúde da União, 
Estados e Municípios, definindo suas responsabilidades na prestação dos serviços de caráter local, 
regional e nacional, com participação em nível de decisão, de entidades representativas da 
população na formulação de todas as políticas e ações de saúde em todos os níveis.  
Art. - O Plano Nacional de Saúde abrangerá prioritária e permanentemente entre outras iniciativas:  
I - Medicina Social, envolvendo a assistência-médico sanitária preventiva;  
II - Medicina curativa, compreendendo a assistência médico-hospitalar e profissional;  
III - Reabilitação;  
IV - Assistência odontológica preventiva e curativa;  
V - Assistência farmacêutica nas internações hospitalares e à nível ambulatorial a todos os 
trabalhadores;  
VI - Assistência laboratorial e radiológica;  
VII - Expansão dos serviços de atenção primária;  
VIII - Estímulo e amparo ao esporte e a educação física;  
IX - Desenvolvimento da formação da carreira e da organização dos profissionais da saúde.  
§ Único - Os serviços de assistência de que tratam os itens I, II, III, I, V, V e VI serão  
prestados com gratuidade total, sendo expressamente proibida sua cobrança a qualquer título.  
Art. - O conjunto de ações de qualquer natureza na área da saúde, desenvolvidas por  
pessoa física ou jurídica, é de interesse social, sendo pois de exclusiva competência do Estado sua 
manutenção e controle, coibindo severamente a mercantilização e elitização das atividades e 
serviços.  
Art. - A utilização dos serviços de saúde da rede privada, se fará segundo as necessidades definidas 
pelo Poder Público sendo sua prestação em regime de gratuidade aos usuários, de conformidade 
com o estabelecido no artigo anterior, itens I a VI.  
Art. - É instituída a caderneta individual de saúde, sendo seu uso obrigatório, para registro da história 
clínica do portador e as anotações serão de responsabilidade exclusiva dos profissionais ou dos 
serviços que o assistiram.  
Art. - O financiamento das ações e dos serviços de saúde será provido por receitas  
públicas, cujos valores serão estabelecidos em lei segundo às necessidades levantadas pelo Plano 
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Nacional de Saúde, não podendo ser inferiores a 12% (doze por cento) das respectivas receitas 
tributárias arrecadadas pela União, Estado e Municípios.  
Art. - O Estado tem por dever garantir por intermédio de planos de seguro social, com a  
contribuição da União, Estados e Municípios e, das empresas e dos segurados, na forma da lei, os 
dispêndios:  
I - Para cobertura de doenças, invalidez e incapacidade parcialmente, morte, bem como nos casos de 
acidente do trabalho, de velhice, de tempo de serviço e de ajuda à manutenção dos dependentes 
economicamente.  
II - Para a proteção à maternidade e às gestantes;  
III - Para os serviços médicos de natureza preventiva, curativa e de reabilitação;  
IV - Para os serviços sociais, segundo as necessidades da pessoa e da família:  
V - Para cobertura do seguro desemprego extensivo a todos os trabalhadores.  
Art. - As trabalhadoras rurais assim entendidas esposas, companheiras e filhas  
solteiras, bem como as assalariadas rurais terão assegurada sua aposentadoria.  
§ Único - Para efeito da contribuição para aposentadoria será considerada, como fonte de custeio, a 
contribuição indireta escolhida sobre a comercialização da produção agropecuária.  
Art. - nenhuma prestação de benefícios e mesmo de serviços de seguridade social poderá ser criada, 
majorada ou estendida, e aprovada por lei sem que a mesma tenha a correspondente fonte de 
custeio.  
Art. - Os organismos de seguridade social e de assistência social criarão colônias de férias e clínicas 
de recuperação de convalescença, mantidas pelos Poderes Públicos, com verbas orçamentárias 
próprias aprovadas anualmente.  
Art. - Será permitida a previdência privada através de lei especial, com a permanente  
fiscalização do Poder Público complementar facultativamente ao segurado, os planos de seguro 
social.  
Art. - Os órgãos de seguridade social serão obrigatoriamente compostos de forma colegiada e 
paritária por representantes da União, empregadores e trabalhadores.  
Art. - Os benefícios da seguridade social e de assistência social serão distribuídos em  
igualdade de direitos entre o trabalhador urbano e rural não podendo ser inferior ao valor de um 
salário mínimo vigente.  
Art. - Obrigatoriamente o orçamento da União deverá consignar dotações específicas e  
suficientes, depositadas mensalmente em conta especial, para cobertura das necessidades de 
custeio dos planos de seguridade social, como complementação ao montante da contribuição dos 
empregadores e trabalhadores.  
Anexo a Proposta de Texto Constitucional do Capítulo Saúde e Seguridade Social.  
Benefícios Reivindicados pelos trabalhadores rurais:  
1 - Aposentadoria por tempo de serviço ou por idade aos 55 anos para o homem e 50 para a mulher;  
2 - Auxílio-doença;  
3 - Auxílio reclusão;  
4 - Pensão por morte;  
5 - Salário-família;  
6 - Salário-maternidade;  
7 - Abono de permanência em serviço;  
8 - Aposentadoria para a Trabalhadora Rural;  
9 - Auxílio natalidade;  
10- Acidente do trabalho. 
Justificativa: 
A presente emenda é resultado de uma mobilização popular ocorrida no Estado do Rio Grande do 
Sul, tendo a Federação dos Trabalhadores na Agricultura daquele Estado desempenhado no papel 
de entidade promotora. A sugestão constitucional ora apresentada passou pelo debate de duzentos e 
trinta sindicatos de trabalhadores rurais e milhares de camponeses. Amadurecia a ideia sobre saúde 
e seguridade social, o movimento sindical camponês do Rio Grande do Sul sintetizou os anseios da 
categoria e formulou o presente texto. 
Pretendendo fazer da proposta uma Emenda Popular, o movimento sindical, apesar de todos 
esforços dispendidos, não obteve o êxito desejado. Contudo representa uma proposta legítima que 
alcançou o apoio direto de 8.140 assinaturas; todas atendendo as exigências regimentais da ANC 
para as emendas populares. 
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Mesmo não alcançando o mínimo de assinaturas necessárias à transformação da proposta em 
emenda popular, contra com irrestrito apoio dos 230 STR gaúchos da FETAG/RS e da CONTAG 
Por tudo isso, pelo empenho, pela coragem, pela lisura e, fundamentalmente, pelo conteúdo da 
proposta apresento-a como emenda ao Substitutivo do Senhor Relator. Quero, por fim, a titulo de 
registro solicitar que as anexas folhas com 8.140 assinaturas sejam arquivadas pela ANC e a 
proposta – transformada em emenda – seja acolhida pela Comissão de Sistematização.  
Parecer:   
   Emenda acolhida parcialmente quanto ao mérito, nos termos do Substitutivo do Relator. Pela 
aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:23641 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO CAMPOS (PDS/MT) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 261.  
Dê-se ao caput do art. 261 do Substitutivo do Relator ao Projeto de Constituição a seguinte redação:  
"Art. 261 - O Poder Público proporcionará acesso às ações e serviços de promoção, proteção e 
recuperação da saúde, de acordo com as necessidades de cada um, assegurado o direito individual 
de opção por sistemas de saúde privados, caso em que se reduziria a um quarto a contribuição 
compulsória para o sistema nacional de saúde." 
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. 
Justificativa: 
O art. 261 revela um espirito estatizante. Os serviços estatais de saúde são comprovadamente 
ineficientes. Deve ser preservada a opção individual de recorrer a sistemas privados de proteção a 
saúde, caso em que se reduziria a um quarto sua contribuição para a manutenção da rede nacional 
de saúde. 
Parecer:   
   A emenda propõe modificar o "caput" do art. 261, incumbindo o Poder Público de proporcionar 
acesso às ações de saúde e assegurando o direito individual de opção por sistemas de saúde 
privados, reduzindo para um quarto a contribuição compulsória para o sistema nacional de saúde.  
A justificativa baseia-se no fato de ser estatizante a redação do atual Art. 261.  
O acesso a serviços privados de saúde está garantido em outro artigo da seção "Da Saúde".  
Não foram acatadas a sugestão de redução da contribuição ao sistema nacional de saúde e a 
alteração da redação do "caput" do Artigo na sua parte inicial.  
Pela rejeição. 
 
 
    EMENDA:23818 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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,  
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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.  
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 Titulo IX, sem prejuízo das iniciativas 
concorrentes, na área de saúde, do setor 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. 
Mantêm-se 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:23863 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 261  
O caput do artigo 261, do Substitutivo do Relator, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 261.- A saúde é direito de todos e dever do Estado e o acesso igualitário à assistência de saúde 
será assegurado por um sistema nacional único de saúde para civis, tendo em cada nível de governo 
direção administrativa descentralizada e  
interdependente, e controle da comunidade.  
§ 1o. ...................................... 
Justificativa: 
A emenda aditiva visa preservar os sistemas setoriais de saúde dos Ministérios Militares e do EMFA, 
em face de suas peculiaridades e do seu emprego em caso de guerra, devendo por isso ser 
independente do “sistema nacional”. 
Parecer:   
   A emenda é aceita em quase a sua totalidade, excetuando-se a prescrição de direção 
administrativa descentralizada e interdependente em cada nível de governo.  
Entendemos que, a se manter a direção administrativa descentralizada, estar-se-á mantendo, 
também o processo de esfacelamento da saúde.  
Somos pois, pela sua aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:24318 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GEOVANI BORGES (PFL/AP) 
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Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 261.  
Acrescente-se ao art. 261 do Projeto de Constituição, seguinte parágrafo, a ser numerado como § 2o. 
renumerando-se o atual § 3o.  
Art. 261 ....................................  
§ 2o. É garantida a valorização dos profissionais da área de saúde obedecidas  
condições adequadas de trabalho e padrões condignos de remuneração, além de aposentadoria aos 
trinta anos de serviço para o homem e vinte e cinco para mulher. 
Justificativa: 
A exemplo do que foi proposto para os profissionais de ensino, não se pode deixar de valorizar os 
que desempenham atividades na área de saúde, sob pena de prejudicar-se qualquer plano de 
desenvolvimento desse importante setor da vida do País. 
Parecer:   
   A emenda pretende inserir dispositivo específico para a valorização dos profissionais de saúde, 
inclusive fixando a aposentadoria por tempo de serviço.  
Como a política de recursos humanos do setor saúde está cometida ao sistema único de saúde, 
julgamos a matéria pertinente à legislação ordinária.  
Somos, pois, pela sua rejeição. 
 
   
   EMENDA:24483 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Título IX, Capítulo II, Seção I  
Emenda Substitutiva ao Capítulo Saúde do Projeto de Constituição, onde couber:  
SAÚDE  
Art. - A saúde como bem social se constitui em direito e dever de todos.  
Art. - O Estado assegura o direito à saúde:  
a) implementando políticas econômicas, sociais e sanitárias visando a promoção, proteção e 
recuperação da saúde;  
b) estabelecendo, regulamentando, executando e controlando a aplicação de normas e medidas que 
visem a eliminação ou redução de riscos à saúde e à vida;  
c) através da organização e manutenção de Sistema Nacional de Saúde, que se assente em Serviço 
Unificado de Saúde, público, de comando único a cada nível de governo, que garanta acesso 
igualitário e gratuito a ações e serviços de saúde preventivos, curativos e de reabilitação a toda 
população do País;  
d) através da organização e operação do Sistema Nacional de Insumos Básicos de Saúde, que 
deterá o monopólio da importação de equipamentos médico-odontológicos, de medicamentos e de 
matéria-prima para a indústria farmacêutica, distribuindo os mesmos em todo o território nacional;  
e) garantindo a participação de organizações comunitárias e sindicais na gestão e controle dos 
serviços de saúde e de segurança do trabalho.  
Art. - A inobservância de deveres, preceitos legais ou atos normativos relativos à saúde e à 
segurança do trabalho constitui crime inafiançável;  
Art. - Na defesa da saúde pública e da segurança do trabalho, a autoridade sanitária, sem  
prejuízo das sanções penais cabíveis, poderá:  
a) proibir ou regulamentar o uso, a venda, a propaganda, a fabricação ou a importação de produtos;  
b) vetar, sustar ou embargar quaisquer atividades, projetos ou obras, públicas ou  
privadas;  
c) multar, cobrar indenização, suspender, cassar licença ou interditar quaisquer empresas ou 
instituições;  
d) intervir ou desapropriar serviços de saúde.  
Art. - O Sistema Nacional de saúde, observará:  
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a) planos nacionais, estaduais e municipais de saúde aprovados pelos respectivos legislativos;  
b) política de recursos humanos com valorização profissional em carreira de acesso por  
concurso público e de tempo integral e dedicação exclusiva, salvo para os que acumulem cargos de 
ensino e pesquisa;  
c) política visando a correção de desigualdades sanitárias entre a população;  
d) política de descentralização e democratização da gerência administrativa e  
financeira dos serviços de saúde e dos Fundos de Saúde constituídos por recursos do Fundo 
Nacional da Seguridade Social e de receitas fiscais e para-fiscais de Estados e Municípios;  
e) política de financiamento da prestação de serviços de saúde exclusivamente a entidades sem 
finalidade lucrativa.  
Art. - O Sistema Nacional de Insumos Básicos de Saúde, compreenderá:  
a) Central de Medicamentos e Imunobiológicos; empresa estatal responsável pela importação e 
distribuição de medicamentos, imunológicos e matéria-prima para a indústria farmacêutica e pelo 
financiamento para a pesquisa, desenvolvimento  
tecnológico e produção de fármacos, segundo as necessidades e prioridades do Sistema Nacional de 
Saúde;  
b) Central de Equipamentos Médico-Odontológicos, empresa estatal responsável pela  
importação e distribuição de equipamentos médico-odontológicos e financiamento de pesquisas, 
desenvolvimento tecnológico e produção de equipamentos segundo as necessidades e prioridades 
do Sistema Nacional de Saúde;  
c) Laboratórios e Institutos estatais responsáveis pelo desenvolvimento tecnológico e  
produção de medicamentos, hemoderivados e imunológicos, segundo os planos da Central de 
Medicamentos e Imunológicos;  
d) Universidades e instituições oficiais responsáveis pela pesquisa e o desenvolvimento  
tecnológico em saúde e áreas afins, e a formação de recursos humanos necessários ao Sistema 
Nacional de Saúde e ao Sistema Nacional de Insumos Básicos de Saúde;  
e) Empresas privadas responsáveis pela produção de medicamentos, imunobiológicos e  
equipamentos médico-odontológicos, necessários às atividades do Sistema Nacional de Saúde.  
Art. - É permitido ao indivíduo dispor de seus órgãos, tecidos, células, líquidos e  
substâncias, desde que não prejudique a saúde e não os faça nem aos seus derivados, objeto de 
comércio.  
Parágrafo único - A matéria humana, obtida in vivo ou post-mortem, e seus derivados não poderão 
ser objeto de lucro ou nutrir privilégios, arcando o Poder Público ou instituições filantrópicas com 
todos os custos desde a extração, processamento,  
produção, transporte, armazenamento, distribuição, comercialização, e até implantação." 
Justificativa: 
A saúde é um bem social, agregado ao corpo do individuo e dependente da sua vida de relação, pois 
que é promovida, fortalecida ou enfraquecida, ameaçada, rompida ou subtraída pela sociedade, pela 
inserção do individuo na mesma, pelo trabalho que desenvolve e pelos próprios relacionamentos que 
mantém. 
De fato, a população brasileira reconhece que a saúde é um bem agregado à vida das pessoas que 
lhes permite trabalhar e usufruir das amenidades e prazeres oferecidos pela natureza e pelo convívio 
social. 
Desde que a ameaça à saúde implica em ameaça à vida, ou sua qualidade, o direito à vida 
pressupõe o direito à saúde, enquanto se constitui em dever de todos protege-la e promove-la. 
Assim sendo, a definição constitucional, que deve iluminar os preceitos legais e a organização do 
Sistema Nacional de Saúde é a de que “a saúde como bem social se constitui em direito e dever de 
todos”. 
Esse direito deve ser assegurado pelo Estado na forma proposta, que contempla a organização do 
Sistema Nacional de Saúde (SNS) e o Sistema Nacional de Insumos Básicos de Saúde (SNIBS) e o 
dever cobrado através de dispositivos que penalizam os atos ou omissões que atentem contra a 
saúde e a segurança no trabalho, dando poderes efetivos para a autoridade sanitária.  
O desenvolvimento institucional e politico do setor saúde no nosso País exige que certas 
características sejam incorporadas ao SNS e ao SNIBS, de modo a dar consequência a definição de 
saúde e das efetividades ao sistema. 
Não se trata de discutir falsas questões como o rótulo, sistema único, que não e único, etc. 
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Trata-se de garantir a soberania do povo no controle e gestão dos serviços de saúde e a soberania 
da nação no controle da importação dos insumos básicos para a saúde como os medicamentos e os 
equipamentos médico-odontológicos. 
De pronto ressalte-se que enquanto em países produtores de equipamentos os gastos hospitalares 
não ultrapassam 50% dos gastos de saúde, no Brasil atingem 70 a 80%, pela grave distorção 
produzida pelos prestadores privados de serviços de saúde, que graças, privilegiam os serviços 
curativos de alta tecnologia, malbaratando os recursos públicos, inclusive pelas fraudes e ações 
médicas desnecessárias. Enquanto isso o setor público, que devia prestar esses serviços diretamente 
com eficiência, entregou-se aos interesses da corrupção, do corporativismo e do clientelismo politico. 
Para reverter esse processo é fundamental romper com o mesmo através de profunda 
democratização da gestão dos serviços públicos de saúde e da segurança do trabalho. 
A população brasileira quer serviços de saúde de boa qualidade, gratuitos, acessíveis a todos, que 
procurem eliminar as desigualdades sanitárias e sejam instrumento de justiça social. Esse o espírito 
da emenda ora proposta. 
Parecer:   
   A emenda substitutiva do ilustre Deputado Constituinte Vivaldo Barbosa, conquanto mais extensa e 
detalhista, não conflitua, na sua essencialidade, com o Substitutivo do relator.  
A nosso ver aborda, em excesso, temas pertinentes à esfera das leis complementares e ordinárias, 
impróprias, portanto, ao texto Constitucional que deve ser conciso.  
Por estar contemplada, no mérito, em grande parte de suas propostas, somos pela sua aprovação 
parcial. 
 
   
   EMENDA:25048 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS SANT'ANNA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
O caput do art. 261 passa a ter a seguinte redação:  
Art. 261. A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado pelo acesso igualitário a um 
Sistema Nacional Único de Saúde, descentralizado para Estados e Municípios, com comando único 
em cada nível de governo e submetido  
ao controle da população através de suas entidades representativas. 
Justificativa: 
A nova redação proposta expressa com mais clareza e precisão os ideais e as conclusões emanadas 
da 8ª conferencia Nacional de Saúde, realizada em Brasília, em março de 1986. 
Parecer:   
   A emenda proposta de fato aperfeiçoa o texto e, portanto, deve ser acolhida no seu conteúdo.  
Somos, pois, pela sua aprovação. 
 
   
   EMENDA:25465 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS MOSCONI (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Dê-se a Seção I da Saúde, do Capítulo II, do Título IX, do Projeto de Constituição do  
Substitutivo do Relator, a seguinte redação  
Art. ... - A saúde é direito de todos e dever do Estado.  
Art. ... - O Estado assegura o direito à saúde mediante:  
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I - Implementação de políticas econômicas e sociais que visem 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. ... - 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 e completo nas ações de saúde;  
III - descentralização político-administrativa em nível de Estados e Municípios;  
IV - participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das 
políticas e no controle das ações nos níveis federal, estadual e municipal.  
Art. ... - Compete ao Estado, mediante o Sistema Único 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 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 de produtos tóxicos inebriantes pelo abuso, estabelecer 
princípios básicos para prevenção de sua utilização inadequada;  
VI - controlar o emprego de técnicas e de métodos, bem como produção, comercialização e utilização 
de substâncias, nocivos à saúde pública e ao meio ambiente;  
VII - controlar a qualidade do meio ambiente, inclusive a do trabalho, mediante sistema de vigilância 
acotoxicológica;  
VIII - controlar as atividades públicas e privadas relacionadas a experimentos com seres  
humanos, a fim de garantir o respeitos aos valores éticos.  
Art. ... - As ações de saúde são de natureza pública, cabendo ao Estado sua regulação, execução e 
controle.  
Art. ... - É assegurado, na área da saúde, a liberdade de exercício profissional e de  
organização de serviços privados, na forma da lei e de acordo com os princípios da política nacional 
de saúde.  
§ 1o. - É vedada a destinação de recursos públicos para investimento em instituições  
privados de saúde com fins lucrativos.  
§ 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 sem fins lucrativos.  
§ 3o. - O poder Público pode intervir nos serviços de saúde de natureza privada necessários ao 
alcance dos objetivos da política nacional do setor, bem como desapropriá-los.  
§ 4o. - 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. ... - A saúde ocupacional é parte integrante do Sistema Único de Saúde, 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 gestão dos serviços internos e externos aos locais de trabalho,  
relacionados à segurança, saúde e medicina do trabalho.  
Art. ... - 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 Único de Saúde.  
Art. ... - É vedada a propaganda comercial de medicamentos, formas de tratamento, tabaco, bebidas 
alcoólicas e agrotóxicos.  
Art. ... - A lei disporá sobre o exercício e a pesquisa de métodos alternativos de assistência à saúde.  
Art. ... - É garantido a homens e mulheres o direito de determinar livremente o número de seus filhos, 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 67  

 

vedada a adoção de qualquer prática coercitiva por parte do Poder Público e de entidades privadas.  
§ 1o. - O Estado assegura acesso à educação, à informação e aos métodos científicos de  
regulação da natalidade que não atentem contra a vida, respeitado o direito de opção individual.  
§ 2o. - Os recursos internos ou externos, de entidades públicas ou privadas, nacionais 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 Único 
de Saúde.  
Disposições Transitórias  
Art. ... - O Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do Orçamento de Seguridade 
Social, nunca inferiores a 30%, e com recursos de receitas dos Estados e Municípios. 
Justificativa: 
Os trabalhos realizados na Subcomissão de Saúde, Seguridade e Meio Ambiente tiveram como 
conclusão e o relatório que ora represento como emenda, a ser considerada pela Comissão de 
Sistematização e, especialmente, pelo Sr. Relator, Deputado Bernardo Cabral. 
As sugestões apresentadas por centenas de entidades ligadas à Saúde, as inúmeras audiências 
públicas realizadas, os debates efetuados entre os Constituintes e as sociedades, além das diversas 
emendas apresentadas pelos Constituintes, levam-nos à aprovação desse relatório. 
Baseia-se este parecer, portanto, em decisão majoritária dos segmentos da sociedade brasileira 
envolvidas com a saúde, indo desde setores mais sofisticados de profissionais de saúde, até os 
usuários representados por Associações de Bairro. 
O texto representa, portanto, de forma completa, o que se considera necessário para a realização das 
mudanças imprescindíveis para a saúde brasileira. 
Por outro lado, não contém os vícios que a simplificação exagerada induz, nem os detalhes 
desnecessários a que o preciosismo, por vezes, pode levar. 
Ele é eleito, comtempla suscintamente os princípios fundamentais que devem nortear uma adequada 
politica de saúde, definindo um sistema harmônico que possibilite sua prática.  
Parecer:   
   A emenda do eminente Deputado Constituinte Carlos Mosconi pretende substituir o texto do 
Substitutivo do relator, pela íntegra do texto aprovado pela Subcomissão de Saúde, seguridade e 
Meio Ambiente.  
Conquanto texto contemple, com detalhes, um espectro maior de temas do setor saúde, é por demais 
extenso, faltando-lhe a concisão de texto constitucional, por integrar uma gama de assuntos mais 
pertinentes à esfera das leis complementares e ordinárias.  
Não obstante, principalmente no mérito, o Substitutivo do relator contempla o essencial da emenda 
proposta, pelo que somos pela sua aprovação parcial. 
 
   EMENDA:25804 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GASTONE RIGHI (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se o item II do § 4o. do art. 262, do Projeto. 
Justificativa 
O referido dispositivo colide e se incompatibiliza com o caput do art. 228, bem como o seu § 2º, que 
proíbe inclusive privilégios a fundações e empresas públicas. 
Não se concebe a estranha discriminação de se impedir a destinação de recursos públicos para 
investimentos em instituições privadas de saúde. 
Não poderão recorrer à Caixa Econômica, ao BNDES, IASS, SUDENE, SUDAM, EMBRATUR, ou 
outras entidades. Mas, a General Motors, a KRUPP ou qualquer cadeia de motéis, bordéis ou boates 
poderão se valer destes créditos públicos para investimento em suas áreas. 
Absurdo impedir-se que hospitais, ambulatórios, laboratórios de análise e outros não possam se valer 
de créditos, incentivos ou recursos públicos para sua aplicação, modernização ou até compra de 
equipamentos essenciais à coletividade em regiões onde só existem estabelecimentos de saúde 
privados. 
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Parecer:   
   A Emenda propõe a supressão do item II do § 4o. do art. 262, sob o argumento de que é 
incompatível com o disposto no "caput" do art. 228 e seu § 2o.  
Não se pode admitir, no entanto, que o Poder Público financie instituições particulares de saúde, de 
fins nitidamente lucrativos, em detrimento da expansão dos serviços próprios de saúde do sistema 
oficial de assistência médica.  
Pela rejeição. 
 
   EMENDA:26220 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MOEMA SÃO THIAGO (PDT/CE) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: CAPÍTULO II - SEÇÃO I -  
DA SAÚDE  
ART. 261  
Acrescente-se um parágrafo ao art. 261, e nova redação ao § 1o.:  
"Art. 261. A saúde  
§ 1o. - A mulher terá assistência integral e gratuita, nas diferentes fases de sua vida;  
§ 2o. - O sistema nacional ..................  
§ 3o. - Os recursos ........................ 
Justificativa: 
O atendimento à 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 amplamente 
conhecidos, como a assistência preventiva e de diagnostico precoce de doenças ginecológicas, 
outros aspectos como prevenção, detecção e terapêutica de doenças de transmissão sexual, 
repercussões biopsicossociais de gravidez não desejada, abortamento e acesso a métodos e 
técnicas de controle de fertilidade, têm sido relegados a plano secundário. Esse quadro assume 
importância ainda maior ao se considerar a crescente presença da mulher na força de trabalho, além 
de seu papel fundamental do núcleo familiar. 
Parecer:   
   Trata-se de emenda aditiva de um parágrafo ao Art. 261, buscando privilegiar a assistência integral 
e gratuita à saúde da mulher nas diferentes fases de sua vida.  
A justificação parte do ponto que a mulher tem sido atendida pelos serviços de saúde apenas na fase 
gravídica de sua vida.  
Como o direito à saúde é de todos e o acesso universal e igualitário aos serviços de saúde está 
garantido no texto do substitutivo, o relator não considera adequado destacar um grupo da população 
em detrimento de outros também importantes, como as crianças, por exemplo.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:26477 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HELIO ROSAS (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 261 do substitutivo a seguinte redação:  
"Art. 261 - A saúde é direito de todo e dever do Estado, assegurado pelo acesso igualitário a um 
sistema nacional único de saúde, que compreenda o emprego de terapias alternativas, inclusive as 
de natureza religiosa, e tendo em cada nível de  
governo direção administrativa descentralizada e interdependente e controle da comunidade". 
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Justificativa: 
O notável desenvolvimento nos últimos tempos das chamadas terapias alternativas se deve, 
certamente, não só a sua indiscutível eficácia, mas também, ao seu reduzido custo em relação às 
terapias clássicas, daí justificar-se sua inclusão a nível de garantia constitucional. 
O pleno funcionamento, porem, de tais terapêuticas alternativas, dentre as quais sobressaem as de 
cunho religioso, ressente-se da carência quase completa de regulamentação do exercício, da 
pesquisa o do funcionamento de tais métodos. Imperioso, pois, que a Carta Magna remeta à lei 
ordinária a incumbência de tal regulamentação, abrindo-se, inclusive, melhores possibilidades para a 
sua aplicação racional e cada vez mais ampla, sobretudo entre os segmentos populacionais mais 
receptivos. 
Parecer:   
   A emenda propõe alteração do Art. 261, incluindo no mesmo o emprego de terapias alternativas, 
inclusive as de natureza religiosa.  
Justifica seu autor a emenda com base na eficácia das terapias alternativas e no seu baixo custo, em 
relação às terapias clássicas.  
Não considera o relator pertinente ao texto constitucional a referência a detalhes da assistência à 
saúde da população. Lei ordinária poderá tratar do assunto.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:27041 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO JEFFERSON (PTB/RJ) 
Texto:   
   Artigo 261. A saúde é direito de todos e dever do Estado e da comunidade assegurado pelo acesso 
universal a um sistema nacional único de saúde e aos sistemas privados de saúde, conforme 
dispuser a lei complementar.  
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. 
Justificativa: 
Atribuir ao Estado o dever de controlar e executar os serviços de assistência à saúde, ainda que 
ressalvado o direito da livre iniciativa de fazer o mesmo, em caráter complementar, é, ao cabo, 
estatizar a prestação dos serviços médicos. 
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 empresta ao Estado a configuração de Estado-Social ou Estado-
Providencia, a relação individuo-Estado é fundado 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 domínio do Estado. 
Ainda mais avilta a característica malévola 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? 
Isto posto, concluímos que a ação do Estado, no Brasil, no campo da saúde, deve cingir-se à 
chamada saúde pública, ao combate às endemias e epidemias, ao saneamento básico. 
Vale dizer que tem aspecto do 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 seu artigo 26 – Declaração do Direitos e Garantias Fundamentais, acolhe 
a consistência universal de que o Estado, sozinho, não pode dar, em completitude assistência à 
saúde a toda a população, tal como sustentamos acima. 
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O “acesso” igualitário, a que se refere artigo 261, deve ser substituído pelo “acesso universal’, isto é, 
todos têm direito a prestação da saúde, mas trata-se, aqui, de uma regra de igualdade social, não de 
igualdade jurídica. Como observou o Professor JORGE MIRANDA, escrevendo para a enciclopédia 
POLIS, a momento ou elemento de uma igualdade jurídica de conteúdo mais rico. Mesmo quando a 
igualdade social postula a concessão de direitos especificamente a certas pessoas as que se 
encontram em situação de carência, de inferioridade ou de menor proteção a diferenciação tem por 
objetivo alcançar a igualdade e tais direitos aparecem como instrumentais em vista de um fim. 
Ora, a criação de um sistema nacional de saúde visa á finalidade, que é dar aos carentes a 
assistência médica do Estado, coisa de que os protegidos da fortuna podes dispensar. Trata-se 
então, de uma igualdade proporcional a ser devidamente manejada pela lei regulamentadora. O 
acesso universal garante melhor a seletividade da prestação, prevista nas normas gerais da 
Seguridade Social (art. 258, inciso IV, do Projeto). 
O controle dos fundos que financiarão o Sistema Nacional de Saúde não poderá deixar de ter feição 
participativa, principalmente dos empregados e empregadores, pois que as suas contribuições é que 
constituem o Fundo de seguridade. 
Parecer:   
   A Emenda foi contemplada parcialmente, quanto ao mérito, no Substitutivo do Relator. Os 
dispositivos não aceitos ferem pela forma ou pelo conteúdo o espírito da Seção Da Saúde, quebrando 
a sua inteireza filosófica.  
Somos, pois, pela sua aprovação parcial. 
 
 
   EMENDA:27172 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAX ROSENMANN (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Dê-se ao art. 261 do Substitutivo do Relator, a seguinte redação, suprimindo-se os artigos 262 e 263:  
"Art. 261. Compete ao Poder Público organizar e tutelar a saúde pública, assim compreendidos os 
serviços de saneamento e controle ambiental, vigilância sanitária epidemológica e medidas 
preventivas, educação sanitária e educação física.  
Parágrafo único - O atendimento médico, hospitalar, farmacêutico e odontológico será  
exercido pela iniciativa privada e, supletivamente, pelo Poder Público, através de  
serviços próprios". 
Justificativa: 
A presente proposta tem por objetivo definir a área de atuação do Poder Público e da iniciativa 
privada, na execução dos serviços de saúde chamados uti universi e uti singuli. 
Os denominados serviços uti universi pertencem ao rol daqueles que incumbe ao estado promover 
com exclusividade, diretamente, ou através de concessionários, porque relacionados intimamente 
com as atribuições do Poder Público, para cujo exercício a Administração usa de sua supremacia 
sobre os administrados, atingindo toda a população, sem destaque de um usuário determinado. 
De outra parte, os serviços uti singuli que se caracterizam por não afetar substancialmente as 
necessidades das comunidades, mas satisfazer os interesses comuns de sus membros, sendo de 
utilização individual e facultativa, devem ser deixados à iniciativa particular, atuando o Estado sobre a 
sua regulamentação e controle, através de fixação legislativa de padrões mínimos a serem 
observados pela fiscalização do exercício profissional e do atendimento dos padrões legais mínimos. 
Assim, a execução dos serviços uti singuli caberia à iniciativa privada e ao Estado, mas seriam 
regulamentados e, até certos limites, fiscalizados pelo Poder Público. Quando prestados pelo Estado 
atingiram a toda a população de baixa renda. 
Quando prestados por particulares, seriam remunerados conforme o gabarito e especificação dos 
prestadores, tendo em vista a livre concorrência. 
A consequência nefasta do dispositivo atingirá também trabalhadores com o desemprego. 
A supressão ore proposta dos artigos 347, 348, 149, 350 e 351 é imperiosa em face da alteração do 
dispositivo no artigo 345 do Projeto de Constituição. 
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É notório que no Brasil, os serviços públicos de saúde são insatisfatórios, mesmo sem a existência de 
um Sistema Único, quando mais se tal sistema dor implantado.  
Parecer:   
   Propõe a emenda substituir o art. 261 por outro que dá ao Poder Público a competência de 
organizar e tutelar a saúde Pública e, no seu parágrafo único, propõe que o atendimento médico, 
hospitalar, farmacêutico e odontológico seja exercido pela iniciativa privada e supletivamente pelo 
Poder Público.  
Suprime ainda os art. 262 e 263.  
A justificação baseia-se no fato de o Poder Público cuidar dos serviços "uti universi" e a iniciativa 
privada cuidar dos serviços "uti singuli", atuando Estado na sua regulamentação e controle.  
Está garantida, no texto, a liberdade da iniciativa privada na área de saúde.  
O relator considera supletiva a iniciativa privada no setor saúde e não o inverso, isto é, o poder 
público ser supletivo.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:28356 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SOTERO CUNHA (PDC/RJ) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ART 261 DO SUBSTITUTIVO  
DO RELATOR.  
O art. 261 do Substitutivo do Relator passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 261 - A assistência à saúde, direito de todos, é um dever do Estado, das instituições de qualquer 
natureza, da comunidade e do cidadão, é assegurada pelo acesso universal ao sistema público único 
e aos sistemas privados de saúde, conforme dispuser a lei.  
§ 1o. - O sistema público único de saúde será disciplinado por lei complementar.  
§ 2o. - Os recursos federais destinados à saúde serão distribuídos aos Estados, Distrito  
Federal, Territórios e Municípios segundo definidos em lei e discriminados no orçamento". 
Justificativa: 
A Constituição não deve e nem pode excluir a atuação dos sistemas privados de saúde, que 
atualmente representam oitenta por cento (80%) dos leitores hospitalares existentes no País. 
Impondo um “Sistema Nacional Único de Saúde”. A realidade do País nos mostra que o sistema 
público pode ser único, visando uma unificação e consequentemente uma otimização do emprego 
dos recursos públicos em pessoal, material, equipamentos e financeiros, dos diversos níveis 
governamentais. Todavia os sistemas privados não podem deixar de serem considerados, como 
importante segmento, em qualquer sistema de saúde que se pretenda implantar no País, 
considerando-se a realidade das próprias estatísticas oficiais na área da saúde. 
Outrossim, entendemos que o acesso ao sistema público deve ser universal. Pois o que se pretende 
é que o acesso de todos, independe de condições sociais e econômicas de cada um aos serviços de 
saúde se dê nas mesmas condições. Isto é que haja um acesso universal, geral e sem 
discriminações de qualquer natureza. 
Inaceitável, por impropria é a norma que estabelece que os recursos destinados à saúde sejam os 
oriundos do orçamento da seguridade social, cujos recursos se originam do trabalhador e das 
empresas suprimindo-se consequentemente, sem quaisquer justificações aqueles recursos 
originários do Poder Público. Assim, ao invés de se aumentar os recursos originários do Poder 
Público. Assim, ao invés de se aumentar os recursos que ocorre é a supressão dos recursos 
governamentais. Os orçamentos dos governos Federal, Estaduais e Municipais, deveriam discriminar, 
de conformidade com a lei, os recursos alocados ao setor saúde. 
Esta emenda constitui importante contribuição do ilustre Vereador Amaury de Souza, líder do PDC na 
Câmara Municipal do Rio de Janeiro, à elaboração da nova Constituição brasileira. 
Parecer:   
   A Emenda foi contemplada parcialmente, quanto ao mérito, no Substitutivo do Relator. Os 
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dispositivos não aceitos ferem pela forma ou pelo conteúdo o espírito da Seção Da Saúde, quebrando 
a sua inteireza filosófica.  
Somos, pois, pela sua aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:28428 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IRAM SARAIVA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Dê-se aos art. 261 e Parágrafo 1o., Da Saúde, as seguintes redações:  
Art. 261 - A Saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado pelo acesso igualitário a um 
Sistema Nacional de Saúde, tendo em cada nível de  
Governo direção administrativa centralizada e controle da comunidade.  
§ 1o. - O Sistema Nacional de Saúde será disciplinado por lei complementar. 
Justificativa: 
A alteração proposta ao Art. 261 e seu paragrafo primeiro objetiva eliminar o caráter único do Sistema 
Nacional de Saúde, restritivo e inibidor às ações de saúde da iniciativa privada. 
Representa o dispositivo na forma oferecida pelo Substitutivo do Relator ao Projeto de Constituição, 
ideal longe da realidade brasileira, pois garante a todos o direito à saúde quando na verdade ele é 
inacessível a muitos brasileiros. Estrangulado e ineficiente o setor carece de recursos e competência 
administrativa. 
Cumpre ao Estado garantir saúde a todos. Por seus órgãos competentes há de se promover, através 
de mecanismos eficientes e responsáveis, a fiscalização da iniciativa privada – empresarial ou 
filantrópica – conveniada, e a priorização das ações preventivas e assistenciais de saúde, para que 
se possa atingir na plenitude o preceito constitucional. 
A emenda que sugerimos, cremos, está mais adequada ao estado democrático que queremos 
implantar em nosso País. Não cabe ao estado democrático que queremos implantar em nosso País. 
Não cabe ao Estado restringir o papel do capital nacional privado também no campo da saúde. 
Parecer:   
   A emenda proposta de fato aperfeiçoa o texto e, portanto, deve ser acolhida no seu conteúdo.  
Somos, pois, pela sua aprovação. 
 
   
   EMENDA:29373 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADYLSON MOTTA (PDS/RS) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: §§ 1o. e 2o. do art. 261.  
"Suprimam-se os §§ 1o. e 2o. do art. 261." 
Justificativa: 
Em razão da emenda que apresento dando nova redação ao caput do art. 261, torna-se necessário a 
supressão de seus parágrafos, para complementação do texto. 
Parecer:   
   A emenda propõe a supressão dos parágrafos 1o. e 2o. do art. 261, porque seriam desnecessários 
em vista de alteração proposta em outra emenda do mesmo autor modificando a redação do "caput" 
deste Artigo. O relator acolheu a sugestão da emenda, suprimindo os dois parágrafos.  
Pela aprovação. 
 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 73  

 

   
   EMENDA:29481 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS SANT'ANNA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Acrescente-se ao art. 261, o seguinte parágrafo 3o., suprimindo-se automaticamente o art. 47 das 
Disposições Transitórias.  
Art. 261. ..................................  
§ 3o. - Trinta por cento (30%) do orçamento da Seguridade Social, exclusive seguro-desemprego 
serão destinados ao setor saúde. 
Justificativa: 
A emenda visa transpor para a parte permanente do texto constitucional, o que está disposto nas 
Disposições Transitórias, no seu art. 47, 
Em verdade, trata-se de velha aspiração do setor saúde, indispensável à consecução de uma politica 
nacional de saúde, considerada como um direito de todos e um dever do Estado. 
Parecer:   
   Trata-se de emenda modificativa, com supressão do Art.47 das Disposições Transitórias, 
transferindo-a para a Seção da Saúde, como parágrafo do Art. 261, excluindo a condicionante da 
aprovação da lei de diretrizes orçamentárias.  
Justifica o seu Autor a necessidade de atender antiga aspiração do setor saúde, indispensável à 
execução da política Nacional de Saúde.  
Como o relator manteve o dispositivo nas Disposições Transitórias, o mérito da emenda está mantido, 
embora diferentemente da forma como o ilustre autor da emenda deseja.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:29812 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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.  
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: 
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O substitutivo reconhece a todos o “direito à proteção da saúde”. Porém, como desdobramento 
necessário desse direito e do principio geral da liberdade, que é inerente á democracia, a emenda 
visa preservar em favor do individuo 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). 
E imperativo assegura-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 politicas econômicas e sociais que visem a proteção da 
saúde, que como todo fenômeno social esta 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:30717 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MARIA DE LOURDES ABADIA (PFL/DF) 
Texto:   
   Inclua-se o Parágrafo 3o. no Artigo 261 do Substitutivo Bernardo Cabral:  
§ 3o. - Ficam criados os Conselhos Comunitários de Saúde no âmbito Federal, Estadual  
e Municipal, na forma que dispuser a Lei Complementar. 
Justificativa: 
A inclusão do artigo mencionado assegura a real participação e controle da comunidade nos serviços 
de saúde, conforme previsto no “caput” do artigo 261. 
Parecer:   
   Embora o espírito da Emenda esteja contemplado no Substitutivo, "pela participação da 
comunidade" entre as diretrizes organizacionais do Sistema Único de Saúde, a forma de Conselhos 
Comunitários não foi definida.  
Somos, pois, pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:30848 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ FREIRE (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 261  
O Artigo 261 do Substitutivo do Relator, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 261 - O acesso aos Meios de Proteção e Recuperação da Saúde é direito de todos e dever do 
Estado, assegurado pelo acesso igualitário a um sistema nacional único de saúde, tendo em cada 
nível de governo direção administrativa descentralizada e interdependente e controle da comunidade. 
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Justificativa: 
Segundo o ilustre Diretor-Geral da Organização Mundial de Saúde, Dr. Halfdan Mahler, in Foro 
Mundial de La Salud, p.5-25, 1981: “A saúde para todos significa que a saúde há de ser colocada ao 
alcance de cada individuo em um País determinado; por saúde há de entender-se em estado pessoal 
de bem-estar, ou seja, não só a disponibilidade de serviços sanitários, como também um estado de 
saúde que permita a uma pessoa levar uma vida social economicamente produtiva”.  
A noção de direito à saúde vem sendo difundida em muitos países nas ultimas, e considera que todo 
individuo independentemente da cor, situação socio-econômica, religião e credo político, deve ter a 
sua saúde preservada. Assim, caberia um esforço social visando à mobilização dos recursos 
necessários para a promoção proteção, repercussão e reabilitação da saúde. 
Por estes motivos a expressão “acesso aos maios de proteção e remuneração da saúde” configura-
se muito mais abrangente, justificando a apresentação da presente Emenda. 
Parecer:   
   A emenda é aceita em quase a sua totalidade, excetuando-se a prescrição de direção 
administrativa descentralizada e interdependente em cada nível de governo.  
Entendemos que, a se manter a direção administrativa descentralizada, estar-se-á mantendo, 
também o processo de esfacelamento da saúde.  
Somos pois, pela sua aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:31520 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JORGE VIANNA (PMDB/BA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICADORA  
Modifica-se o Artigo 261 no capítulo "Da Saúde" que passará a ter a seguinte redação:  
"A saúde é direito de todos e dever do Estado, propiciado pelo acesso igualitário a um sistema 
nacional de saúde, tendo em cada nível de governo direção administrativa descentralizada e 
interdependente, assegurada a escolha ou recusa do cidadão aos serviços correspondentes, assim 
como a cooparticipação da sociedade no controle do sistema. 
Justificativa: 
No “caput” retiramos a palavra único porque nunca teremos, na pratica, um sistema único de saúde 
num país de extensão continental como o nosso, e sobretudo, numa sociedade pluralista que se 
pretende ser democrática e aberta, e, por isso mesmo, onde a escolha e recusa nas diversas 
situações na vida do país acontecerão como decorrência do próprio exercício democrático. 
A coparticipação da sociedade nas diversas ações de saúde como preceitua a Organização Mundial 
de Saúde, é condição básica e deverá ser disciplinada em lei complementar. 
Parecer:   
   A emenda é aceita em quase a sua totalidade, excetuando-se a prescrição de direção 
administrativa descentralizada e interdependente em cada nível de governo.  
Entendemos que, a se manter a direção administrativa descentralizada, estar-se-á mantendo, 
também o processo de esfacelamento da saúde.  
Somos pois, pela sua aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:31788 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS CHIARELLI (PFL/RS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA:  
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DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 261, § 1o.  
Substitua-se o § 1o. do art. 261 pelo seguinte:  
"§ 1o. O sistema nacional de saúde será disciplinado por lei complementar". 
Justificativa: 
Propomos a exclusão da palavra “único” por nos parecer temporário fixar que o sistema nacional de 
saúde será único. Pergunta-se: único em que sentido? 
O que se quer é que o sistema de saúde seja pronto em seu atendimento, sobretudo aos mais 
necessitados. 
Parecer:   
   A emenda é supressiva da palavra "única" do § 1o. do Art. 261, por achar temerário fixar que o 
sistema nacional seja o único.  
Considerando, porém o fato de termos acolhido várias Emendas sugerindo a supressão do referido, 
parágrafo fica a presente rejeitada.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:32248 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO CERSÓSIMO (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
§ 2o., art. 261  
O § 2o. do art. 261 do Projeto de Constituição fica assim redigido:  
"Art. 261 - ................................. 
§ 1o. - .................................... 
§ 2o. - A União aplicará; anualmente, treze por cento e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
vinte e cinco por cento, no mínimo da receita resultante de imposto, na manutenção e 
desenvolvimento de programas destinados à proteção de saúde pública. 
Justificativa: 
A expectativa popular é muito em especial àquilo que for destinado aos planos de saúde, como direito 
de cada cidadão, já que ninguém desconhece ser dever do Estado priorizado nos objetivos de justiça 
social. 
Advogamos a tese de que a saúde e a educação, exatamente pela prioridade do elenco de deveres 
do Estado, merecem vinculação em todos os níveis: federal, estadual e municipal. 
O desdobramento de garantia constitucional em Sistema Único de Saúde, o acesso igualitário e a 
descentralização em qualquer nível exige que fique expressamente estabelecida a vinculação, 
também em todos os níveis, para que a norma constitucional não seja inócua e possa ser adotada em 
toda a sua plenitude. Calcamos nossa pretensão não em figura da retorica, mas em ação, e esta só 
se consegue com recursos pré-estabelecidos para que nenhum programa deixe de ser executado por 
distorções ou quaisquer incidentes que se sobreponham à felicidade do povo brasileiro, voltamos a 
repetir, instituto adotado no preâmbulo do projeto da futura Carta Magna. 
Parecer:   
   A Emenda em apreço é considerada rejeitada por estabelecer proposta apropriada para legislação 
ordinária. 
 
   
   EMENDA:32404 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
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Texto:   
   Emenda substitutiva à seção I da Saúde do Projeto de constituição título IX, cap.II  
Saúde  
Art. 260 - A saúde como bem social se constitui em direito e dever de todos.  
Art. 261 - O Estado assegura o direito à saúde:  
a) implementado políticas econômicas, sociais e sanitárias visando a promoção e recuperação da 
saúde;  
b) estabelecendo, regulamentando, executando e controlando a aplicação de normas e medidas que 
visem a eliminação ou redução de riscos à saúde e à vida;  
c) através da organização e manutenção de Sistema Nacional de Saúde, que se assente em serviço 
unificado de saúde, público, de comando único a cada nível de governo, que garanta acesso 
igualitário e gratuito a ações e serviços de saúde preventivos, curativos e de reabilitação a toda 
população do País;  
d) através da organização e operação do sistema Nacional de Insumos Básicos de Saúde, que deterá 
o monopólio da importação de equipamentos médico-odontológicos, de medicamentos e de matéria-
prima para a indústria farmacêutica, distribuindo os mesmos em todo o território nacional;  
e) garantindo a participação de organizações comunitárias e sindicais na gestão e controle dos 
serviços de saúde e de segurança do trabalho.  
Art. 262 - A inobservância de deveres, preceitos legais ou atos normativos à saúde e à segurança do 
trabalho constitui crime inafiançável.  
Art. 263 - Na defesa da saúde pública e da segurança do trabalho, a autoridade sanitária, sem 
prejuízo das sanções penais cabíveis, poderá:  
a) proibir ou regulamentar o uso, a venda, a propaganda, a fabricação ou a importação de produtos;  
b) vetar, sustar ou embargar quaisquer atividades, projetos ou obras, públicas ou  
privadas;  
c) multar, cobrar indenização, suspender, cassar licença ou interditar quaisquer empresas ou 
instituições;  
d) intervir nos serviços de saúde.  
art. 264 - O sistema Nacional de Saúde, observará:  
a) planos nacionais, estaduais e municipais de saúde aprovados pelos respectivos legislativos;  
b) política de recursos humanos com valorização profissional em carreira de acesso por  
concurso público e de tempo integral e dedicação exclusiva, salvo para os que acumulem cargos de 
ensino e pesquisa;  
c) política visando a correção de desigualdades sanitárias entre a população;  
d) política de descentralização e democratização da gerência administrativa e  
financeira dos serviços de saúde e dos Fundos de saúde constituídos por recursos do Fundo 
Nacional da Seguridade Social e de receitas fiscais e para-fiscais de Estados e Municípios;  
e) política de financiamento da prestação de serviços de saúde exclusivamente a entidades sem 
finalidade lucrativa.  
Art. 265 - É permitido ao indivíduo dispor de seus órgãos, tecidos, células, líquidos e  
substâncias, desde que não prejudique a saúde e não os faça nem aos seus derivados, objeto de 
comércio.  
Parágrafo Único. A matéria humana, obtida in vivo ou post-mortem, e seus derivados não poderão ser 
objeto de lucro, arcando o Poder Público ou instituições filantrópicas com todos os custos desde a 
extração, processamento, produção, transporte, armazenamento, distribuição, comercialização, e até 
implantação." 
Justificativa: 
A saúde é um bem social, agregado ao corpo do individuo e dependente da sua vida de relação, pois 
que é promovida, fortalecida ou enfraquecida, ameaçada, rompida ou subtraída pela sociedade, pela 
inserção do individuo na mesma, pelo trabalho que desenvolve e pelos próprios relacionamentos que 
mantém. 
De fato, a população brasileira reconhece que a saúde é um bem agregado à vida das pessoas que 
lhes permite trabalhar e usufruir das amenidades e prazeres oferecidos pela natureza e pelo convívio 
social. 
Desde que a ameaça à saúde implica em ameaça à vida, ou sua qualidade, o direito à vida 
pressupõe o direito à saúde, enquanto se constitui em dever de todos protege-la e promove-la. 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 78  

 

Assim sendo, a definição constitucional, que deve iluminar os preceitos legais e a organização do 
Sistema Nacional de Saúde é a de que “a saúde como bem social se constitui em direito e dever de 
todos”. 
Esse direito deve ser assegurado pelo Estado na forma proposta, que contempla a organização do 
Sistema Nacional de Saúde (SNS) e o Sistema Nacional de Insumos Básicos de Saúde (SNIBS) e o 
dever cobrado através de dispositivos que penalizam os atos ou omissões que atentem contra a 
saúde e a segurança no trabalho, dando poderes efetivos para a autoridade sanitária.  
O desenvolvimento institucional e politico do setor saúde no nosso País exige que certas 
características sejam incorporadas ao SNS e ao SNIBS, de modo a dar consequência a definição de 
saúde e das efetividades ao sistema. 
Não se trata de discutir falsas questões como o rótulo, sistema único, que não e único, etc. 
Trata-se de garantir a soberania do povo no controle e gestão dos serviços de saúde e a soberania 
da nação no controle da importação dos insumos básicos para a saúde como os medicamentos e os 
equipamentos médico-odontológicos. 
De pronto ressalte-se que enquanto em países produtores de equipamentos os gastos hospitalares 
não ultrapassam 50% dos gastos de saúde, no Brasil atingem 70 a 80%, pela grave distorção 
produzida pelos prestadores privados de serviços de saúde, que graças, privilegiam os serviços 
curativos de alta tecnologia, malbaratando os recursos públicos, inclusive pelas fraudes e ações 
médicas desnecessárias. Enquanto isso o setor público, que devia prestar esses serviços diretamente 
com eficiência, entregou-se aos interesses da corrupção, do corporativismo e do clientelismo politico. 
Para reverter esse processo é fundamental romper com o mesmo através de profunda 
democratização da gestão dos serviços públicos de saúde e da segurança do trabalho. 
A população brasileira quer serviços de saúde de boa qualidade, gratuitos, acessíveis a todos, que 
procurem eliminar as desigualdades sanitárias e sejam instrumento de justiça social. Esse o espírito 
da emenda ora proposta. 
Parecer:   
   A emenda é substitutiva à seção I: DA SAÚDE.  
A emenda proposta pelo ilustre Constituinte, embora muito mais detalhista, englobando, a nosso ver, 
matéria de lei complementar e ordinária, foi contemplada em grande parte pelo Substitutivo do relator.  
Somos, pois, pelo sua aprovação parcial, quanto ao mérito. 
 
   
   EMENDA:32774 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOAQUIM SUCENA (PMDB/MT) 
Texto:   
   EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR DA COMISSÃO DE  
SISTEMATIZAÇÃO  
Art. 261 - A Saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurados mediante políticas  
econômicas e sociais que visem a eliminação ou redução do risco de doenças e outros agravos, e o 
acesso universal igualitário às ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde. 
Justificativa: 
Define de forma mais abrangente, os deveres do Estado para com o setor saúde.  
Parecer:   
   A emenda propõe alterar a redação do Art. 261 para definir de forma mais abrangente os deveres 
do Estado para com a saúde.  
O Relator acatou integralmente a emenda.  
Pela aprovação. 
 
   
   EMENDA:32784 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOAQUIM SUCENA (PMDB/MT) 
Texto:   
   EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR DA COMISSÃO DE  
SISTEMATIZAÇÃO  
Onde couber - Título IX, Capítulo II, Seção I  
As ações e serviços de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um 
sistema único, organizado 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 único de saúde será financiado pelo orçamento de seguridade social,  
recursos dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, além de outras fontes.  
§ 2o. - É vedada a destinação de recursos orçamentários para investimento em instituições privadas 
de saúde, com fins lucrativos. 
Justificativa: 
Dita as diretrizes e a forma das ações e serviços de saúde, bem como, suas diretrizes, seu 
financiamento e limita os recursos orçamentários no atendimento de entidades com fins lucrativos. 
Parecer:   
   A emenda propõe nova redação para um dos artigos da seção saúde, otimizando as diretrizes de 
organização do sistema único de saúde.  
A emenda foi quase totalmente acatada pelo relator, com pequenas mudanças redacionais.  
Pela aprovação. 
 
   
   EMENDA:32837 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
O art. 261, que se reporta à saúde, fica com a seguinte redação:  
Art. 261 - O Estado deve garantir a todos condições dignas de vida e de acesso universal e igualitário 
às ações e serviços de recuperação da saúde, em todos os níveis. 
Justificativa: 
Trata-se de redação proposta pela 8ª Conferencia Nacional de Saúde, que se realizou entre 17 e 21 
de março do ano findo, reunindo mais de 4.000 especialistas. 
A formalização deste direito no texto constitucional, deve ser seguida de uma politica de saúde 
integrada ás demais politicas econômicas e sociais, que assegure sua real efetivação. 
O pleno exercício do direito à saúde pressupõe também em condições dignas, alimentação para 
todos, habitação confortável, meio ambiente de boa qualidade, transporte seguro confortável, meio-
ambiente de boa qualidade, transporte seguro, lazer, segurança, co-gestão, acesso de todos em 
igualdade de condições aos serviços setoriais em todos os níveis. 
Só assim o brasileiro poderá chegar ao pleno desenvolvimento de suas potencialidades, como ser 
humano inserido numa nação tropical. 
Parecer:   
   A emenda propõe alteração do texto do Art. 261, retirando a expressão "saúde é direito de todos", 
dando ao Estado a incumbência de garantir a todos condições dignas de vida e acesso universal e 
igualitário aos serviços de saúde.  
A justificação baseia-se na decisão da retornar a redação proposta pela 8. Conferência Nacional de 
Saúde.  
Em parte a emenda foi acolhida, pois a expressão "condições dignas de vida" foi incorporada nas 
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políticas econômicas e sociais de redução do risco de agravos à saúde.  
O direito à saúde e o dever do Estado foram mantidos.  
Pela aprovação parcial. 
 
 
   
   EMENDA:33217 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado. Caput do Art. 261 do Substitutivo do Relator.  
O caput do artigo 261 passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 261. A saúde é direito de todos e dever do Estado, propiciado pelo acesso igualitário a um 
sistema nacional de saúde, tendo em cada nível de  
governo direção administrativa descentralizada e interdependente, assegurada a escolha ou recusa 
do cidadão aos serviços correspondentes, assim como a cooparticipação da sociedade no controle do 
sistema." 
Justificativa: 
   No “caput” retiramos a palavra único porque nunca teremos, na prática, um sistema único de saúde 
num país de extensão continental como o nosso, e, sobretudo, numa sociedade pluralista que se 
pretende ser democrática e aberta, e, por isso mesmo, onde a escolha e recusa nas diversas 
situações na vida do país acontecerão como decorrência do próprio exercício democrático. 
   A coparticipação da sociedade nas diversas, ações de saúde como preceitua a Organização 
Mundial de Saúde, é condição básica e deverá ser disciplinada em lei complementar. 
Parecer:   
   Propõe, a emenda, alteração da redação do Art. 261, garantindo ao cidadão o direito de escolher ou 
recusar os serviços de saúde e a coparticipação da sociedade no controle do sistema.  
Justifica seu autor a retirada da palavra único, por considerar que nunca teríamos um sistema único 
de saúde, pela extensão territorial e, principalmente, por ter o Brasil uma sociedade pluralista.  
O mérito da emenda foi contemplado, quando é garantida a assistência médico-hospitalar à iniciativa 
privada, porém foi mantida a expressão "Único" ao sistema nacional de saúde.  
Pela rejeição. 
 
 
   EMENDA:33694 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RAIMUNDO BEZERRA (PMDB/CE) 
Texto:   
   Dê-se ao Art. 261, com a supressão dos seus §§ 1o. e 2o., a seguinte redação:  
"Art. 261 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurados mediante políticas  
econômicas e sociais que visem à eliminação ou redução do risco de doenças e outros agravos, e o 
acesso universal igualitário às ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde." 
Justificativa: 
   A emenda visa eliminar do texto do artigo, transferindo para outra norma, matéria de natureza 
administrativa, redefinindo de modo mais adequado os meios e os fins para assegurar o direito dos 
cidadãos e o dever do Estado aos serviços de saúde. 
Parecer:   
   A emenda propõe nova redação para o Art. 261 e supressão dos parágrafos 1o. e 2o.  
Justifica a alteração com base na necessidade de a redação ser mais adequada para assegurar o 
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direito à saúde. O Relator acatou totalmente a emenda.  
Pela aprovação. 
 
   
   EMENDA:34071 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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, técnicos 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.  
Porem deixou de acatar outros pontos.  
Pela rejeição. 
 
 
   EMENDA:34084 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDUARDO JORGE (PT/SP) 
Texto:   
   - Emenda Modificativa ao Projeto de Constituição (Substitutivo do Relator)  
- Dispositivo Emendado: Art. - "caput".  
 - Dá nova redação ao "caput" do art. 261, substituindo a expressão "interdependente" por "unificada", 
como abaixo:  
Art. 261 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado pelo acesso igualitário a um 
sistema nacional único de saúde, tendo em cada nível de governo direção administrativa 
descentralizada e unificada e controle da comunidade. 
Justificativa: 
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   A interdependência contraria a necessidade de uma verdadeira unificação administrativa a casa 
nível, de governo. 
Parecer:   
   A emenda é modificativa da redação do "caput" do art. 261, substituindo a palavra 
"interdependente" por "unificada".  
A justificativa baseia-se no fato de que a interdependência contraria a verdadeira unificação 
administrativa em cada nível de governo.  
Como o relator retirou a expressão final do Art.261, colocando um item novo no Art. 262, que se 
refere a comando único em cada nível de Governo, a emenda no seu mérito foi totalmente acolhida.  
Pela aprovação. 
 
   
   EMENDA:34092 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDUARDO JORGE (PT/SP) 
Texto:   
   - EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO  
( SUBSTITUTIVO DO RELATOR )  
- DISPOSITIVO EMENDADO : Art. 261  
Dá nova redação ao "caput" do art. 261 e os parágrafos 1o. e 2o. passam a ser os artigos 262 e 263, 
renumerados os subsequentes, tendo o artigo 261, parágrafo único e "caput" com a seguinte 
redação:  
Art. 261. A saúde é direito de todos e dever do Estado.  
Parágrafo único. O Estado assegura o direito à saúde mediante políticas econômicas e sociais que 
visem a eliminação ou redução do risco de doenças e outros agravos à saúde, e o acesso universal e 
igualitário às ações de promoção, proteção e recuperação da saúde." 
Justificativa: 
   Esta emenda conceitua o direito à saúde, de forma mais ampla que o simples acesso aos serviços 
e ações de saúde. 
Parecer:   
   A emenda propõe nova redação para o "caput" do Art. 261 e transformação dos seus parágrafos 1o. 
e 2o. em Artigos.  
O Art.261 passaria ter apenas um parágrafo único. Neste parágrafo fica definida a maneira como o 
Estado deve garantir o direito à saúde, não apenas garantindo o acesso a serviços de saúde, como 
também mediante políticas econômicas e sociais de eliminação ou redução do risco de agravos à 
saúde.  
O relator acatou a sugestão da emenda na sua íntegra.  
Pela aprovação. 
 
   
   EMENDA:34103 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   Projeto de Constituição - Substitutivo do Relator  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo II  
Da Seguridade Social  
Seção I  
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Da Saúde  
Suprima-se do "caput" do art. 261 e do seu § 1o., assim como do art. 263, o termo "único". 
Justificativa: 
   Com esta emenda, estamos endossando inúmeras solicitações que nos foram feitas, notadamente 
a da Associação Brasileira de Hospitais, que se insurgem contra um sistema único de saúde para o 
País. 
   É de se salientar que os modelos estatizantes de saúde implantados nos países comunistas e 
socialistas têm fracassado. Na própria Organização Mundial da Saúde há técnicos que afirmam não 
passar de um mito a superioridade dos serviços de saúde estatizados. 
   Não de deve confundir a gratuidade dos serviços para os usuários com estatização. A gratuidade é 
perfeitamente compatível num sistema múltiplo. 
Parecer:   
   A emenda propõe supressão do termo "único" do Art. 261, "caput" e § 1o. e do Art. 263.  
A justificativa baseia-se em solicitação da Associação Brasileira de Hospitais, por considerar a política 
estatizante pouco eficaz.  
O relator considera a emenda no que se refere ao caput do Art. 261 e manteve o termo "único" nos 
outros itens.  
A palavra "único" busca uma maior racionalidade para o sistema que não exclui a participação da 
iniciativa privada, assegurada no § do Artigo 263 do novo substitutivo.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:34227 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SERRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR DA COMISSÃO DE  
SISTEMATIZAÇÃO  
O parágrafo 2o. do artigo 261 passa a ter a seguinte redação:  
"A transferência de recursos federais da área de saúde para Estados, Distrito Federal, Territórios e 
Municípios será feita segundo critérios definidos em lei e discriminados no Orçamento da União." 
Justificativa: 
   A emenda visa corrigir uma imprecisão do parágrafo que definia que todos os recursos federais da 
área de saúde iriam ser distribuídos aos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios. Além do 
que o orçamento da União é mais abrangente que o da Seguridade Social, compreendendo este mais 
o fiscal e o dos investimentos das estatais. 
Parecer:   
   A emenda propõe nova redação para o parágrafo 2o. do Art. 261, pois, da forma como está, destina 
aos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios todos os recursos federais destinados à saúde. 
Altera ainda "orçamento da seguridade" para "orçamento da União" que é mais abrangente.  
Tendo em vista a supressão do § 2o. do Art. 261 pelo relator no seu novo substitutivo, fica 
prejudicada a análise da emenda.  
Pela prejudicialidade. 

___________________________________________________________________ 

FASE S 

   EMENDA:00068 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   ROBERTO BALESTRA (PDC/GO) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Substituir a expressão sistema único de saúde, contida no caput, do artigo 233 e seu parágrafo 
primeiro, bem como no parágrafo primeiro do artigo 234 e caput do artigo 235, do Projeto de 
Constituição (A), da Comissão de Sistematização pela expressão sistema unificado de saúde. 
Justificativa: 
   - expressão “sistema único de saúde” da ideia de exclusão de outras formas de sistemas de 
prestação de serviços médicos. 
Parecer:   
   Propõe-se na emenda, a substituição da expressão Sistema único de saúde por unificado, para 
afastar a ideia de exclusão de outras formas ou sistemas de prestação de serviços médicos.  
Ora, toda forma ou sistema de prestação de serviços médicos estará automaticamente no Sistema 
Único de Saúde, uma vez que será ele único. Não se trata de exclusão ou de unificação, mas de 
somação de esforços, de união, com a meta comum - a saúde do brasileiro.  
Aliás, a questão é tão - somente de impressões particulares, uma vez que ambas as palavras - unir e 
unificar - são dicionarizadas como sinônimas. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00149 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RONALDO ARAGÃO (PMDB/RO) 
Texto:   
   Título VIII: (Da Ordem Social)  
Capítulo II: (Da Seguridade Social)  
SEÇÃO I: (Da Saúde)  
Artigo 233  
Parágrafo 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. 
Justificativa: 
   A emenda é modificativa troca a palavra único por público eliminando definitivamente a 
possibilidade de interpretações estatizantes da conceituação de Sistema Único. 
 Parecer:   
   A emenda do Constituinte Ronaldo Aragão propõe a substituição do termo "único" por "público".  
A justificação baseia-se no fato de a palavra "único" dar um sentido estatizante ao sistema de saúde.  
O argumento do autor da emenda não procede uma vez que no texto da seção "Da Saúde" está 
garantida a participação da iniciativa privada nas ações de saúde.  
Por outro lado, não se está propondo um serviço único de saúde, mas um sistema, conceito este que 
permite a convivência de diferentes modalidades de prestação de ações de saúde, apenas de forma 
coordenada para melhor atendimento das necessidades da população.  
Pela rejeição. 
   
 
   EMENDA:00304 APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SOTERO CUNHA (PDC/RJ) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDA: ARTIGO 233  
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O caput do artigo 233, do Projeto de Constituição, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 233. As ações e serviços de saúde civis, integram uma regionalizada e hierarquizada e 
constituem sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:  
I - ........................................  
II - ........................................  
III - ......................................  
IV - ........................................ 
Justificativa: 
   A emenda modificativa visa preservar os sistemas setoriais de saúde dos Ministérios Militares e do 
EMFA, em face de suas peculiaridades e do seu emprego em caso de guerra, devendo por isso ser 
independentes do “sistema nacional”. 
Parecer:   
   A emenda do Constituinte Sotero Cunha propõe a adição da palavra "civis" após a expressão "As 
ações e serviços de saúde", no caput do artigo 233.  
A justificação está baseada no argumento de que as peculiaridades e o seu emprego no caso de 
guerra fazem com que a área de saúde militar deva ficar independente do sistema único de saúde.  
O Relator acolhe a emenda, nos termos da justificação do seu autor.  
Pela aprovação. 
   
 
   EMENDA:00548 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO LECH (PMDB/RS) 
Texto:   
   EMENDA INDIVIDUAL  
Substitui a redação do item II do artigo 233, do Projeto de Constituição da Comissão de 
Sistematização, na forma que se segue:  
"Art. 233 - ................................  
I - ........................................  
II - assistência integral e natural, com prioridade para aplicação de métodos alternativos de prevenção 
e recuperação;  
III - ......................................  
IV - ............................................  
Justificativa: 
   O Brasil padece, infelizmente do maior de seus males -  o desinteresse governamental e comissão 
das autoridades à área da saúde, na aplicação de métodos e modalidades de assistência e 
tratamento natural, como alternativa aos mais necessitados e àqueles que moram no interior, alijados 
totalmente do acesso a hospitais e a medicamentos, nos moldes que o atual Sistema de Saúde 
faculta ao povo. 
   O nosso País, aliás, de há muito vem sofrendo de miopia mental, pois só se enxerga os problemas 
quando já assumiram dimensões críticas. Na medida em que Estado e as autoridades 
governamentais não respondem as demandas do povo, principalmente na área da saúde, a 
sabedoria desse mesmo povo faz que se volte, de modo criativo, à prática de terapias naturais e seu 
acesso, como é o caso do uso fitoterapia, apiterapia, homeopatia, fisioterapia, acupuntura, 
naturopatia, bioenergética, etc. 
   Vários são os médicos que após décadas de exercício profissional, voltaram-se ao estudo e prática 
de métodos alternativos naturais, por verificarem que a medicina se afastara de sua proposta básica 
– arte/ciência vitalista, integral e sem efeitos colaterais tão danosos quanto as próprias doenças. 
   Alcançamos, enfim, um Sistema Único de Saúde, que se atinja, agora, sua universalização, 
plenitude de acesso, sem discriminação – alopata ou não. Que o brasileiro possa escolher o método 
que lhe seja acessível, em termos de gastos e proximidade ao usuário. Que sua regionalização e 
municipalização permita o incremento e estímulo de pesquisas bem sucedidas e, geralmente só 
reconhecidas após descoberta idêntica no exterior. Que aproveitamos a experiência de países do 
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Hemisfério Sul, como Bolívia, que consagrou a de conhecimento dos índios “kalawayos” ou da 
legislação espanhola. 
Parecer:   
   A emenda proposta substitui o texto do item II do artigo 233, com o objetivo de explicitar a 
assistência natural à saúde e conferir prioridade à aplicação de métodos alternativos de prevenção e 
recuperação, no sentido de se alcançar, de fato e de direito, a universalização do Sistema Único de 
Saúde, com plenitude de acesso aos seus serviços, alopatas ou não, sem discriminação. A 
justificativa apresentada se fundamenta na necessidade de atendimento específico aos mais 
necessitados e aos que moram no interior, distantes de hospitais e medicamentos; no 
reconhecimento da prática popular de terapias naturais, com sucesso; na constatação da insuficiência 
da medicina alopática e de seus efeitos colaterais danosos. As razões são verdadeiras e a iniciativa é 
louvável. No entanto, o brasileiro, de um modo geral, só usa as terapias naturais quando não obtém 
um tratamento alopático, que é a sua meta. A crença popular nos  
medicamentos quimioterápicos é suficientemente forte para orientar a aplicação dos recursos 
públicos, sempre escassos, nesse sentido.  
Ademais, seja qual for a terapêutica adotada, é importante que a prioridade seja concedida às 
atividades preventivas de doenças. Antes conservar a saúde do que ter de recuperá-la. Destarte, a 
substituição proposta fica prejudicada em aspecto de fundamental importância.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:00660 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RONALDO ARAGÃO (PMDB/RO) 
Texto:   
   Título VIII: Da Ordem Social  
Capítulo II: Da Seguridade Social  
Seção I: Da Saúde.  
Artigo 233  
Parágrafo 3º.  
Os percentuais orçamentários que caberão aplicar anualmente no sistema público de saúde, 
respectivamente, pela União, pelos Estados, pelos Territórios e pelos Municípios, serão fixados por 
lei. 
Justificativa: 
   A fixação por Lei dos percentuais orçamentários a serem aplicados em saúde evitará participação 
aleatória do setor saúde na composição dos orçamentos públicos em todos os níveis, assegurando a 
prorrogação desses recursos e a execução de programas e políticas de saúde. 
Parecer:   
   Pretende o nobre Constituinte que os percentuais orçamentários aplicáveis à saúde, nos vários 
níveis de governo, sejam fixados por Lei Ordinária, o que, segundo justifica, evitaria a participação 
aleatória do setor nos orçamentos públicos desta forma assegurando-se a programação dos recursos 
e a execução de programas e políticas de saúde.  
Em que pese a justeza da assertiva, forçoso considerar que é esta, exatamente, a função da Lei de 
diretrizes Orçamentários e do lançamento previstos no objetivo. O critério adotado apresenta, que em 
relação à lei ordinária, a indiscutível vantagem da anualidade que permite ajustes periódicos no 
orçamento segundo as conveniências da política de saúde.  
Pela rejeição. 
   
 
   EMENDA:00661 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   RONALDO ARAGÃO (PMDB/RO) 
Texto:   
   Título VIII: Da Ordem Social  
Capítulo II: Da Seguridade Social  
Seção I: da Saúde  
Artigo 233  
As ações e serviços de Saúde desenvolvidas ou pertencentes ao Poder Público, integram uma única 
rede nacional, regionalizada e hierarquizada, organizada de acordo com as seguintes diretrizes: 
Justificativa: 
   A emenda é aditiva. O acréscimo dos termos “desenvolvidos ou pertencentes ao poder público”, 
“única” e “nacional” supre a omissão, capciosamente estatizante, da comissão de sistematização. 
   Com a nova redação proposta, define-se o âmbito de atuação da atividade estatal de saúde, 
evitando-se a interferência do estado na organização dos serviços privados de saúde e assistência 
médica. 
   O conceito de rede única pode eliminar as superposições e paralelismos de atuação do aparato 
estatal de saúde, mas não deve servir aos propósitos dos paladinos da estatização, esse sinuoso 
descaminho que malfada as esquerdas no mundo.   
Parecer:   
   Propõe-se na Emenda, que se acrescente ao "caput" do art. 233 as expressões "desenvolvidos ou 
pertencentes ao Poder Público" e "única rede nacional".  
Entende o autor que tais expressões supririam a omissão - a seu ver capciosamente estatizante - da 
Comissão de Sistematização, definindo-se, destarte, o âmbito da atuação estatal na área de saúde.  
Conquanto não expressamente consignado no dispositivo, entende-se, sem qualquer sombra de 
dúvida - e sem que se pretenda servir aos aludidos "propósitos das paladinos da estatização" - que o 
"caput" do art. 233 refere-se exclusivamente aos serviços públicos de saúde, tanto que, à inciativa 
privada, consagrou-se um parágrafo especial no artigo seguinte, permitindo-lhe participar do sistema 
de saúde de forma supletiva e mediante contrato, não nos assistindo, pois, razões que justifiquem o 
acolhimento da contribuição proposta na Emenda. 
 
   
   EMENDA:01082 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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, 
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 
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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 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 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 privada que atuem respeitando a ética profissional. 
   A redação final dada ao projeto apresentado pela Comissão de Sistematização, para ser apreciado 
e vetado 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 
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 
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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 no § 10 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 pretensões, 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:01449 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MILTON REIS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Modifica a redação do "Caput" do art. 233 do Projeto de Constituição (A).  
Art. 233 - As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada a  
hierarquizada e constituem sistema público único, organizado 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. 
Justificativa: 
   O que se busca unificar são os recursos materiais, humanos e financeiros dos diversos serviços 
públicos, através do que se objetiva otimizar o emprego de tais recursos. 
   Não se justifica atrelar-se as ações e organizações pertencentes à iniciativa privada a um sistema 
único público, medida discriminatória, pois que estatiza o setor. 
   Essa medida desestimula os profissionais na busca de seu desenvolvimento e aperfeiçoamento 
técnico; bem como, desestimula, também, a iniciativa privada voltada à área de saúde, impedindo a 
modernização das técnicas e equipamentos tão necessários à evolução e melhoria dos serviços 
prestados. 
 Parecer:   
   A emenda do Constituinte Milton Reis, pretende modificar a redação do "caput" do artigo 233 do 
Projeto da Constituição (A) aditando as palavras "públicos" e "público", respectivamente após "ações 
e serviços" e após "sistema". Busca, portanto, limitar o sistema único de saúde às ações e serviços 
públicos de saúde e não a todos os serviços de saúde que prestem atendimento à população.  
A justificação está baseada na necessidade de manter fora do sistema único a iniciativa privada, pois 
a sua inclusão seria medida "discriminatória" e desestimularia a modernização e melhoria dos 
serviços prestados e o aperfeiçoamento técnico e desenvolvimento dos profissionais de saúde.  
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Tendo em vista a aprovação da emenda 2P00304-4, que adiciona a palavra "civis" ao texto do Art. 
233, esta emenda deixa de ser acatada. Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:01456 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HUMBERTO SOUTO (PFL/MG) 
Texto:   
   Da Saúde  
Art. - a proteção à saúde é direito de todos e dever do Estado.  
Art. - As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada, hierarquizada e 
descentralizada, organizada em sistema unificado na forma que a lei dispuser.  
Parágrafo único - O sistema unificado público de saúde será financiado com recursos  
orçamentários da União e da Seguridade Social, de acordo com a lei.  
Art. - A assistência à saúde é livre à iniciativa privada, de acordo com os preceitos  
éticos e técnicos estabelecidos em lei.  
Art. - As instituições privadas poderão participar do sistema público unificado de  
saúde, mediante contrato ou convênio, tendo preferência para este fim as entidades  
filantrópicas e sem fins lucrativos  
§ 1o. - É vedada a participação de empresas e capitais estrangeiros no sistema público unificado de 
saúde, salvo nos casos previstos em lei.  
§ 2o. - A lei disporá sobre remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de 
transplante e pesquisa, vedado todo tipo de comercialização.  
Art. - A lei regulamentará o sistema nacional único de saúde, com as seguintes  
atribuições, além de outras que estabelecer.  
I - Fiscalizar a produção e controlar a qualidade de medicamentos, equipamentos  
imunológicos, hemoderivados e outros insumos, e dela participar;  
II - executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica e cooperar com a saúde  
ocupacional;  
III - orientar a formação e a utilização de recursos humanos e as ações de saneamento básico, na 
área de interesse imediato;  
IV - incrementar, em sua área de atuação, o desenvolvimento científico e tecnológico;  
V - fiscalizar a produção e controlar a qualidade nutricional dos alimentos;  
VI - estabelecer normas para o controle e fiscalizar a utilização de tóxicos e inebriantes;  
VII - colaborar para proteção do meio ambiente.  
Justificativa: 
   Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   A emenda modifica toda a Seção I do Capítulo II - DA SAÚDE, especialmente nos aspectos 
seguintes:  
- a proteção à saúde e não a saúde em si como direito de todos e dever do Estado;  
- sistema unificado público de saúde em vez de sistema único de saúde;  
- financiamento através de recursos orçamentários da União e da Seguridade Social, excluídos os 
recursos orçamentários dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, dos Territórios e outras 
fontes;  
- a participação do setor privado é condicionada a preceitos éticos e técnicos;  
- descentralização da rede de serviços de saúde do sistema unificado;  
- omissão das diretrizes organizacionais do sistema de saúde;  
- omissão do dispositivo que veda a destinação de recursos públicos para investimentos em 
instituições privadas de saúde com fins lucrativos;  
- omissão do dispositivo que atribui ao Poder Público a regulamentação, execução e controle das 
ações e serviços de saúde.  
A emenda tem um sentido mais privatizante e não apresenta justificativa.  
Rejeitada nos termos do art. 3o. item II do Projeto de Resolução no. 21-B, de 1987, que altera o 
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Regimento Interno da Assembléia Nacional Constituinte: " ... II - emendas individuais, que deverão 
incidir sobre artigo, parágrafo, inciso ou alínea do Projeto de Constituição, ..." 
   
   EMENDA:01918 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ABIGAIL FEITOSA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Dá nova redação ao § 1o. do art. 233 do Projeto de Constituição, que passa a ser a seguinte:  
Art. 233 - ..................................  
IV - ........................................  
§ 1o. - O sistema único de saúde será financiado com recurso do orçamento da seguridade social e 
por no mínimo 13% das receitas da União, dos Estados, Municípios, Territórios e Distrito Federal, 
além de outras fontes. 
Justificativa: 
   Há necessidade de garantir receitas para viabilização do atendimento à saúde. 
Parecer:   
   A Emenda do Constituinte Abigail Feitosa propõe fixar o porcentual mínimo de 13% das receitas da 
União, dos Estados, Municípios, Território e Distrito Federal, além dos recursos da seguridade social, 
para o funcionamento do sistema único de saúde.  
A fixação de percentual mínimo para destinação de recursos é um procedimento bastante arriscado, 
uma vez que, ao longo do tempo e em diferentes Estados e Municípios, pode haver alteração das 
necessidades, e o planejador ficaria impedido de dispor dos recursos segundo as mesmas.  
Pela Rejeição. 
 
 
   EMENDA:02044 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERES NADER (PTB/RJ) 
Texto:   
   Dispositivo emendado – TÍTULO VIII 
Dê-se ao Título VIII do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização, a seguinte redação: 
TÍTULO VIII 
DA ORDEM SOCIAL 
CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÃO GERAL  
[...] 
SEÇÃO I  
DA SAÚDE 
[...] 
Art. 230. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e 
constituem em sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: 
I – direção única em cada região ou sub-região administrativa. 
II – prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. 
III – participação da comunidade. 
Parágrafo 1º O sistema nacional único de saúde será financiado com recursos do orçamento da 
seguridade social, e do Orçamento da União. 
Parágrafo 2º A União organizará e regulamentará o disposto neste artigo, observada a autonomia dos 
Estados e dos Municípios. 
[...] 
Assinaturas: 
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1. Feres Nader 
2. Amaral Netto 
3. Antônio Salim Curiati 
4. José Luiz Maia  
5. Carlos Virgílio  
6. Expedito Machado  
7. Manuel Viana 
8. Luiz Marques  
9. Orlando Bezerra  
10. Furtado Leite  
11. Roberto Torres 
12. Arnaldo Faria de Sá 
13. Sólon Borges dos Reis 

(Apoiamento) 
14. Ézio Ferreira  
15. Sadie Hauache  
16. Jose Dutra 
17. Carrel Benevides  
18. Joaquim Sucena 

(Apoiamento)  
19. Siqueira Campos 
20. Aluizio Campos 
21. Eunice Micheles 
22. Samir Achôa 
23. Maurício Nasser  
24. Francisco Dorneles  
25. Mauro Sampaio  
26. Stélio Dias 
27. Airton Cordeiro  
28. José Camargo 
29. Mattos Leão 
30. José Tinoco  
31. João Castelo 
32. Guilherme Palmeira  
33. Ismael Wanderley  
34. Antônio Câmara 
35. Henrique Eduardo Alves 
36. Daso Coimbra 
37. João Resek 
38. Roberto Jefferson 
39. João Menezes 
40. Vingt Rosado 
41. Cardoso Alves 
42. Paulo Roberto  
43. Lourival Babtista  
44. Rubem Branquinho  
45. Cleonâncio Fonseca  
46. Bonifácio de Andrada  
47. Agripino de Oliveira Lima 
48. Narciso Mendes 
49. Marcondes Gadelha  
50. Mello Reis  
51. Arnold Fiorante  
52. Jorge Arbage 
53. Chagas Duarte  
54. Álvaro Pacheco 
55. Felipe Mendes 
56. Alysson Paulinelli 
57. Aloysio Chaves 
58. Sotero Cunha 
59. Messias Góis  
60. Gastone Righi 
61. Dirce Tutu Quadros 
62. Jose Elias Murad 
63. Mozarildo Cavalcanti 
64. Flávio Rocha 

65. Gustavo De Faria 
66. Flávio Pamier  
67. Gil César  
68. João da Mata  
69. Dionisio Hage  
70. Leopoldo Peres 
71. Carlos Sant’anna  
72. Délio Braz 
73. Gilson Machado  
74. Nabor Junior  
75. Geraldo Fleming 
76. Oswaldo Sobrinho  
77. Oswaldo Coelho  
78. Hilário Braun 
79. Edivaldo Motta 
80. Paulo Zarzur  
81. Nilson Gibson 
82. Milton Reis 
83. Marcos Lima 
84. Milton Barbosa  
85. Mario Bouchardet  
86. Melo Freire  
87. Leiopoldo Bessone  
88. Aloisio Vasconcelos  
89. Victor Fontana  
90. Orlando Pacheco  
91. Ruberval Piloto  
92. Jorge Bornhausen 
93. Alexandre Puzyna 
94. Artenir Werner 
95. Cláudio Ávila 
96. José Agripino  
97. Divaldo Suruagy 
98. Marluce Pinto 
99. Ottomar Pinto 
100. Olavo Pires 
101. Djenal Gonçalves 
102. José Egreja 
103. Ricardo Izar 
104. Afif Domingos  
105. Jayme Paliarin 
106. Delfin Neto 
107. Farabulani Junior  
108. Fausto Rocha  
109. Tito Costa  
110. Caio Pompeu 
111. Felipe Cheidde 
112. Virgilio Galassi 
113. Manoel Moreira  
114. Jose Mendonça Bezerra  
115. Jose Lourenço  
116. Vinicius Cansanção  
117. Ronaro Corrêa  
118. Paes Landin 
119. Alércio Dias  
120. Mussa Demes 
121. Jessé Freire 
122. Gandi Jamil 
123. Alexandre Costa 
124. Albérico Cordeiro  
125. Iberê Ferreira  
126. José Santana de 

Vasconcelos  
127. Chistovam Chiaradia  
128. Rosa Prata  
129. Mário De Oliveira  

130. Silvio Abreu  
131. Luiz Leal  
132. Genésio Bernardino 
133. Alfredo Campos  
134. Theodoro Mendes  
135. Amilcar Moreira  
136. Oswaldo Almeida  
137. Ronaldo Carvalho  
138. José Freire  
139. Francisco Salles 
140. Assis Canuto  
141. Chagas Netto  
142. Jose Viana  
143. Lael Varella  
144. Telmo Kirst 
145. Darcy Pozza  
146. Arnaldo Prieto  
147. Oswaldo Bender  
148. Adylson Motta 
149. Paulo Mincarone  
150. Adroaldo Streck 
151. Luis Roberto Ponte  
152. João de Deus Antunes  
153. Denisar Arneiro  
154. Jorge Leite  
155. Aloisio Teixeira  
156. Roberto Augusto  
157. Messias Soares 
158. Dalton Canabrava 
159. Arolde De Oliveira  
160. Rubem Medina  
161. Júlio Campos 
162. Ubiratan Spinelli 
163. Jonas Pinheiro  
164. Louremberg Nunes Rocha 
165. Roberto Campos 
166. Cunha Bueno  
167. Matheus Iensen 
168. Antonio Ueno 
169. Dionisio Dal Prá 
170. Jacy Scanagatta 
171. Basilio Villani 
172. Oswaldo Trevisan  
173. Renato Jonhsson 
174. Ervian Bonkoski 
175. Jovani Masini 
176. Paulo Pimentel  
177. Jose Carlos Martinez 
178. João Lobo  
179. Inocêncio Oliveira  
180. Salatiel Carvalho  
181. Jose Moura  
182. Marco Maciel  
183. Ricardo Fuiza  
184. Paulo Marques 
185. Asdrubal Bentes 
186. Jarbas Passarinho  
187. Gerson Peres 
188. Carlos Vinagre  
189. Fernando Velasco  
190. Arnaldo Moraes 
191. Costa Fernandes  
192. Domingos Juvenil  
193. Oscar Corrêa  
194. Mauricio Campos  
195. Sérgio Werneck 
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196. Raimundo Rezeck 
197. Jose Geraldo  
198. Álvaro Antonio  
199. Jose Elias  
200. Rodrigues Palma  
201. Levy Dias  
202. Ruben Figueiró 
203. Rachid Saldanha Derzi 
204. Ivo Cersósimo 
205. Enoc Vieira  
206. Joaquim Haickel  
207. Edison Lobão  
208. Victor Trovão 
209. Onofre Corrêa  
210. Albérico Filho 
211. Vieira da Silva 
212. Eliézer Moreira  
213. José Teixeira  
214. Irapuan Costa Júnior  
215. Roberto Balestra  
216. Luiz Soyer  
217. Naphali Alves Souza 
218. Jales Fontoura  
219. Paulo Roberto Cunha 
220. Pedro Canedo 
221. Lúcia Vânia  
222. Nion Albernaz 
223. Fernando Cunha 
224. Antonio De Jesus 
225. José Lourenço  
226. Luiz Eduardo  
227. Eraldo Tinoco  

228. Benito Gama 
229. Jorge Vianna 
230. Ângelo Magalhaes  
231. Leur Lomanto 
232. Jonival Lucas 
233. Sérgio Brito  
234. Waldeck Ornellas  
235. Francisco Benjamim 
236. Etevaldo Nogueira  
237. João Alves  
238. Francisco Diógenes  
239. Antônio Carlos Mendes 

Thame  
240. Jairo Carneiro 
241. Paulo Marques  
242. Rita Furtado  
243. Jairo Azi 
244. Fábio Raunhaitti 
245. Manoel Ribeiro  
246. Jose Melo 
247. Jesus Tajra 
248. César Cals Neto  
249. Eliel Rodrigues  
250. Joaquim Benilacqua 
251. Carlos De’carli 
252. Nyder Barbosa  
253. Pedro Ceolin 
254. Jose Lins 
255. Homero Santos  
256. Chico Humberto  
257. Osmudo Rebouças  
258. Aécio De Borba  

259. Bezerra De Melo 
260. Francisco Carneiro 
261. Meira Filho 
262. Márcia Kubtchek 
263. Annibal Barcellos  
264. Geovani Borges  
265. Eraldo Trindade  
266. Antonio Ferreira  
267. Maria Lúcia  
268. Maluly Neto 
269. Carlos Alberto  
270. Gidel Dantas 
271. Adauto Pereira  
272. Arnaldo Martins  
273. Érico Pegoraro 
274. Francisco Coelho  
275. Osmar Leitão  
276. Simão Sessim  
277. Odacir  Soares 
278. Mauro Miranda  
279. Miraldo Gomes  
280. Antônio Carlos Franco 
281. José Carlos Coutinho  
282. Wagner Lago 
283. João Machado Pollemberg 
284. Albano Franco  
285. Sarney Filho  
286. Fernando Gomes  
287. Evaldo Gonçalves  
288. Raimundo Lira 

 
Justificativa:   

   Os capítulos contidos neste Título referem-se a matérias de extremo relevo para a sociedade brasileira e os rumos do País.  
Do seu tratamento adequado pode resultar a diferença entre as perspectivas de transformamos o Brasil e nação moderna, 
apta a entrar no próximo milênio em condições de atingir, seus objetivos, ou de tornar ainda mais distante a possibilidade de 
aproximá-lo, econômica e socialmente, dos países mais desenvolvidos e adiantados.  
Para tanto, tudo aquilo que se refira a Seguridade Social, Previdência e Assistência Social, Educação, Cultura e Desporto, 
Ciência e Tecnologia, Comunicação, Meio Ambiente, Família, Criança, Adolescente, Idoso e índios há de ser tratado com 
realismo e bom senso. 
Deve ser descartado o Estado provedor. Não pode o sistema de seguridade social tornar-se sorvedouro de recursos, que não 
são infindáveis, do tesouro e do contribuinte. A sua universalização deve ser procedida com sobriedade, a despeito dos 
justificados anseios gerais por melhor atendimento, extensivo a todos.  
Embora reconhecendo a responsabilidade precípua do Estado no campo da Saúde e da Educação, não há porque 
desconhecer a importância da colaboração da iniciativa dos particulares nestes setores.  
O necessário desenvolvimento tecnológico e científico nacional não poderá ser feito com algum país, numa econômica 
mundial cada vez mais integrada a interdependente, pudesse bastar-se a si próprio.  
É preciso conciliar a proteção e a defesa do meio ambiente com o nosso desenvolvimento econômico. Ambos os objetivos 
não devem ser tratados como se fossem excludentes entre si. 
Todo este Título, enfim, versando sobre a ordem social, não pode esquecer que dependerá da adequada consideração das 
questões econômicas, a viabilização dos objetivos por ela traçados. 
Parecer:   

   Respeitando a técnica regimental, aprovo a emenda, com ressalva dos destaques pedidos por membros da Bancada do 
PMDB e de outras emendas a este Título, por mim já aprovadas. 
CAPÍTULO I 
PELA APROVAÇÃO: Art. 226 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
CAPÍ TULO II: 
PELA APROVAÇÃO: § 1º do Art. 228, incisos II, III e IV §§ 2º e 3º. 
PELA REJEIÇÃO: Art. 227 ("caput"), Parágrafo único, incisos I, II, III, IV, V e VI; Art. 228 ("caput"), inciso I (Emenda nº 1946-3, 
José Fogaça), § 4º. 
SEÇÃO I: 
PELA APROVAÇÃO: 
Parágrafo único do Art. 229; inciso IV do Art. 230; § 2º do Art. 230; §§ 1º e 2º do Art. 231; incisos VI e VII do Art. 232; 
PELA REJEIÇÃO: Art. 229 ("caput"); Art. 230 ("caput"), incisos I, II e III; § 1º do Art. 230; Art. 231 ("caput"), § 3º (Emenda nº 
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875-5, Márcio Braga), § 4º (Emenda nº 977-8, José Fogaça e Emenda nº 477-6, Maurílio Ferreira Lima e outros); Art. 232 
("caput"), incisos I, II, III, IV e V. 
SEÇÃO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 235 ("caput"); Art. 236 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Art. 233 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V e VI (Emenda nº 1904-8, José Serra), VII, VIII e IX (Emenda nº 
1815-7, Almir Gabriel); Art. 234 ("caput”), §§ 1º , 2º , 3º , 4º e 5º (Emenda nº 1818-1, Almir Gabriel e Emenda nº 1474-7, 
F1oriceno Paixão). 
SEÇÃO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 237 (“caput”), incisos I, II, III, IV e V. 
PELA REJEIÇÃO: Art. 238 ("caput"). 
CAPÍTULO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 239 ("caput"), § 1º, incisos I, II, III e IV, § 2º; Art. 240 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V e VI, §§ 1º e 2º; 
Art. 241, inciso I e §§ 1º e 3º; Art. 242, §§ 1º, 2º e 3º; Art. 243 ("caput"), § 2º ; Art. 244 ("caput"), Parágrafo único; §§ 2º e 3º do 
Art. 247; Art. 248 ("caput"), incisos II, III e IV, e Parágrafo único. 
PELA REJEIÇÃO: Inciso I do § 2º do Art. 239 (Emenda Coletiva nº 1736-3); inciso V do § 2º do Art. 239 (Emenda Coletiva nº 
1735-5); incisos VII do Art. 240 (Emenda Coletiva nº 1738-0); inciso II do Art. 241 (Emenda Coletiva nº 1795-9); § 2º do Art. 
241 (Emenda Coletiva  
nº 1811-4); §§ 1º, 2º e 3º do Art. 243; Art. 245 ("caput"); Art. 246 ("caput") e seu Parágrafo único; Art. 247 ("caput") e § 1º. 
CAPÍTULO IV: 
PELA APROVAÇÃO: NIHIL. 
PELA REJEIÇÃO: Art. 249 ("caput"), §§ 1º , 2º e 3º. 
CAPÍTULO V: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 251 ("caput"), § 1º, incisos I e II, §§ 2º e 3º; Art. 253 ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 254 ("caput"), §§ 2º, 3º 
e 4º; Art. 255 ("caput"); Art. 256 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Art. 252; § 1º do Art. 254. 
CAPÍTULO VI: 
PELA APROVAÇÃO: Inciso VI do Art. 257; §§ 2º e § do Art. 257. 
PELA REJEIÇÃO: Art. 257 ("caput") § 1º, incisos I, II, III, IV e V e §§ 3º e 5º do Art. 257. 
CAPÍTULO VII: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 258 ("caput"), §§ 3º, 4º ; §§ 1º , 2º , incisos IV e V, §§ 3º, 4º e 5º do Art. 259; Art. 260 ("caput"); Art. 
261 ("caput"); Art. 262 ("caput") e parágrafo único. 
PELA REJEIÇÃO: § 1º do Art. 258; §§ 2º e 3º do Art. 258 (Emenda nº 1564-6, Nelson Carneiro); Art. 259 ("caput"), incisos I, II 
e III. 
CAPÍTULO VIII: 
PELA APROVAÇÃO: § 1º do Art. 263; Art. 265 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Art. 263 ("caput") (Emenda nº 1471-2, Alceni Guerra); § 2º do Art. 263; Art. 264 ("caput") (Emenda nº 281-
1, Jarbas Passarinho); § § 1º, 2º do Art. 264 (Emenda nº 281-1, Jarbas Passarinho); Art. 266 (“caput ") (Emenda nº 1686-3, 
Fábio Feldman). 

 
___________________________________________________________________ 

FASE U 

   EMENDA:00153 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IRAPUAN COSTA JÚNIOR (PMDB/GO) 
Texto:   
   Do texto do art. 203, do seu inciso I e do seu parágrafo único, do Projeto de Constituição Federal, 
suprimam-se as seguintes expressões:  
"... integram uma rede regionalizada e hierarquizada e".../... "único".../...", com  
direção única em cada esfera de governo.../...único.../  
Em consequência, o dispositivo referido passaria a ter a seguinte redação:  
"Art. 203. - As ações e serviços públicos de saúde constituem um sistema organizado de acordo com as 
seguintes diretrizes:  
I - descentralização;  
II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 
assistenciais;  
III - participação da comunidade.  
Parágrafo único - O sistema de saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, 
previstos no art. 200, e de outras fontes. 
Justificativa: 
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   O dispositivo em questão, tal como aprovado, em primeiro turno, pelo Plenário da Assembleia Nacional 
Constituinte, impede que a União venha a manter redes nacionais de hospitais, ainda que apenas em 
determinadas áreas de especialização da medicina, decretando, por outro lado, a extinção de redes 
atualmente existentes, que tem desempenhado papel extremamente relevante na assistência médica no 
País. 
   As supressões propostas objetivam viabilizar a existência de tais redes, fundamentais para suplementar as 
ações de saúde a serem desenvolvidas, em nível local, pelos Estados e pelos Municípios. 
Parecer:   
   Optamos por manter a redação do primeiro turno de votação, por entendermos que o sistema 
administrativo proposto nos dispositivos sob exame para as ações e serviços públicos  
de saúde foi objeto de largos debates, deles resultando um amplo acordo de lideranças. O sistema único 
para os serviços públicos de saúde, como disciplinado no Projeto, não compromete a iniciativa particular e 
assegura unidade nas ações oficiais nas três esferas de governo.  
Pela rejeição da emenda. 
   
 
   EMENDA:00333 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HOMERO SANTOS (PFL/MG) 
Texto:   
   Do texto do Art. 203, do seu inciso I e do seu parágrafo único, do Projeto de Constituição Federal, 
suprimam-se as seguintes expressões:  
..."único.../..." com direção única em cada esfera de governo"" .../... "único".../  
Em consequência, o dispositivo referido passaria a ter a seguinte redação:  
"Art. 203 - As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e  
hierarquizada e constituem um sistema organizado de acordo com as seguintes diretrizes:  
I - descentralização;  
II - atendimento integral, com prioridades para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 
assistenciais;  
III - participação da comunidade.  
Parágrafo único - O sistema de saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, 
previstos no art. 200, e de outras fontes. 
Justificativa: 
   O dispositivo em questão, tal como aprovado, em primeiro turno, pelo Plenário da Assembleia Nacional 
Constituinte, impede que a União venha a manter redes nacionais de hospitais, ainda que apenas em 
determinadas áreas de especialização da medicina, decretando, por outro lado, a extinção de redes 
atualmente existentes, que tem desempenhando papel extremamente relevante na assistência médica no 
País. 
   As supressões propostas objetivam viabilizar a existência de tais redes, fundamentais para suplementar as 
ações de saúde a serem desenvolvidas, em nível local, pelos Estados e pelos Municípios. 
Parecer:   
   Pela rejeição da emenda, nos termos do parecer dado à Emenda no. 2T00153-3. 
 
   
   EMENDA:00356 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSWALDO TREVISAN (PMDB/PR) 
Texto:   
   Suprimam-se, no texto do art. 203 do Projeto de Constituição "B", e em decorrência dessas supressões, no 
caput do art. 205, as seguintes expressões:  
No art. 203, caput: "integram uma rede regionalizada e hierarquizada e" bem como "único";  
No art. 203, inciso I: "com direção única em cada nível de governo";  
No art. 203, parágrafo único: "único";  
No art. 205, caput: "único".  
Justificativa: 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 96  

 

   O dispositivo em questão, tal como foi aprovado em primeiro turno, impede que a União venha a manter 
redes nacionais de hospitais, ainda que apenas em determinadas áreas de especialização da medicina 
decretando, por outro lado, a extinção de redes atualmente existentes, que têm desempenhado papel 
extremamente relevante na assistência médica no País. 
   Posso citar, para ficar em apenas um exemplo, a atividade desenvolvida pela Fundação das Pioneiras 
Sociais, vinculada ao Ministério da Saúde e que mantém i Hospital Sarah Kubitschek, exemplo mundial no 
tratamento das doenças do aparelho locomotor. Visando sua expansão e tendo em vista a excelência dos 
serviços prestados, o próprio Governos Federal está cuidando da implantação de novos Hospitais do 
Aparelho Locomotor em Curitiba, Salvador e São Luis. 
   Assim, as supressões propostas por esta emenda objetivam viabilizar a existência de tais redes, 
fundamentais para suplementar as ações de saúde a serem desenvolvidas, em nível local, pelos Estados e 
Municípios. 
Parecer:   
   Pela rejeição da emenda, nos termos do parecer à Emenda no. 2T00153-3. 
 
   
   EMENDA:00405 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARDOSO ALVES (PMDB/SP) 
Texto:   
   Suprimam-se, no art. 203, caput, no seu inciso I, e no seu parágrafo único, do Projeto de Constituição, as 
seguintes expressões:  
- no Caput: "integram-se uma rede regionalizada e hierarquizada e "/ "único''  
- no inciso I: "com direção única em cada nível de governo'' 
- no Parágrafo único: "único''  
Em consequência, o dispositivo referido passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 203 - às ações e serviços públicos de saúde constituem um sistema, organizado de acordo com as 
seguintes diretrizes:  
I - descentralização;  
II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 
assistenciais;  
III - participação da comunidade  
Parágrafo único - O sistema de saúde será financiado com recursos do orçamento da  
seguridade social previsto no art. 200, e de outras fontes." 
Justificativa: 
   O dispositivo em questão, tal como aprovado, em primeiro turno, pelo Plenário, impede que a União venha 
a manter redes nacionais de hospitais, ainda que apenas em determinadas áreas de especialização da 
medicina, decretando, por outro lado, a extinção de redes atualmente existentes, que têm desempenhado 
papel extremamente relevante na assistência médica no País. 
   Assim, as supressões propostas objetivam viabilizar a existência de tais redes, fundamentais para 
suplementar as ações de saúde a serem desenvolvidas, em nível local, pelos Estados e pelos Municípios. 
Parecer:   
   Pela rejeição da emenda, nos termos do parecer à Emenda no. 2T00153-3. 
 
   
   EMENDA:00702 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LOURIVAL BAPTISTA (PFL/SE) 
Texto:   
   Suprima-se do Art. 203 as expressões "único" e "com direção única em cada esfera de governo" e dos 
demais dispositivos onde as expressões se refiram a sistema de saúde. 
Justificativa: 
   O dispositivo em questão, tal como aprovado, em primeiro turno, pelo Plenário da Assembleia Nacional 
Constituinte, impede que a União venha a manter redes nacionais de hospitais, ainda que apenas em 
determinadas áreas de especialização da medicina, decretando, por outro lado, a extinção de redes 
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atualmente existentes, que têm desempenhado papel extremamente relevante na assistência médica no 
País. 
   As supressões propostas objetivam viabilizar existência de tais redes, fundamentais para suplementar as 
ações de saúde a serem desenvolvidas, em nível local, pelos Estados e pelos Municípios. 
Parecer:   
   Optamos por manter a redação do primeiro turno de votação, entendendo que o sistema administrativo 
proposto no dispositivo sob exame para as ações e serviços públicos de saúde terá sua eficácia garantida, 
por favorecer o planejamento e por assegurar a pronta ação, a partir da comunidade.  
Pela rejeição da emenda. 
 
   
   EMENDA:00744 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO JEFFERSON (PTB/RJ) 
Texto:   
   Suprima-se a expressão ... "e constituem um sistema único" ... do Art. 203, o qual ficará com a seguinte 
redação:  
"Art. 203 - As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e  
hierarquizada, organizada de acordo com as seguintes diretrizes:" 
Justificativa: 
   Sendo a assistência à saúde uma atividade essencialmente de caráter social e, assim, bastante dinâmica e 
sujeita as modificações impostas pela própria sociedade, em breve, veremos profundas alterações a serem 
introduzidas no texto constitucional, visto que o presente artigo desce, incompreensivelmente, a detalhes de 
especificação sistêmica que deveriam ficar a cargo da legislação ordinária. 
   Enquanto a Constituinte discute a criação de um sistema único de saúde, bem como a sua regulamentação 
e operacionalidade, o poder executivo (Dec. nº 94657, de 20.07.87), já o implantou e regulamentou, vindo 
assim, reforçar nossa posição que o assunto não precisa, nem cabe, constar texto constitucional, podendo, 
perfeitamente, como está, em realidade, regulamentado através de legislação ordinária. 
   O que se deve buscar é a otimização dos recursos através da integração dos sistemas públicos de saúde, 
de forma a evitar o mau aproveitamento, por que não dizer, um desperdício de recursos, já sabidamente 
escassos. 
   No entanto, o que a Constituinte consolidou, no texto, foi a substituição dessa ideia por outra, bastante 
diferente em sua filosofia e princípios: A institucionalização de um Sistema Único de Saúde , que pretende 
concentrar na estrutura Estatal todas as ações e organizações que envolvem o complexo universo do 
atendimento médico assistencial. 
   Faz-se mister, também, entender-se que as atribuições e diretrizes estabelecidas ao Sistema Único de 
Saúde (já vigente no SUDS, implantado pelo Poder Executivo, sem quaisquer consultas ao Legislativo), 
tenderão a descaracterizá-lo, fazendo com que deixe de ser um Sistema em si, para transformar-se em um 
órgão (como já está ocorrendo em alguns Estados) e, então, teremos todas as atividades do setor Saúde 
atreladas a uma grande Estatal, sem a certeza que os problemas ora existentes terão garantidas suas 
soluções. 
   Finalmente, vemos que o “caput” do artigo se choca com seu inciso I, verdadeira incoerência, pois se o 
sistema é Único e as ações e os serviços integram uma rede hierarquizada (o que subentende ordem 
hierarquizada, portanto, subordinação de poderes, graduação de autoridades, etc.), está claro que o 
comando também será único. E, aí, outra incerteza, pois se o sistema é único, nele estarão incluídos, 
logicamente, os serviços próprios das empresas estatais e, também, das organizações militares, etc., o que 
certamente, virá transformar esses serviços, que atualmente funcionam a contento, em meras parcelas se um 
sistema incerto e pouco viável, com seríssimas consequências para seus beneficiários. 
Parecer:   
   Optamos por manter a redação do primeiro turno de votação, entendendo que o sistema administrativo 
proposto no dispositivo sob exame para as ações e serviços públicos de saúde terá sua eficácia garantida, 
por favorecer o planejamento e por assegurar a pronta ação, a partir da comunidade.  
Pela rejeição da emenda. 
 
   
   EMENDA:00823 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDISON LOBÃO (PFL/MA) 
Texto:   
   Art. 203  
No Caput suprima-se a expressão "integram uma rede regionalizada e hierarquizada e" e a palavra "único".  
No § 1º, suprima-se a expressão "com direção única em cada esfera de governo".  
Também - § 1º do Art. e o caput do art. 205. 
Justificativa: 
    - Tal como está redigido, o art. 203, longe de ater-se a uma declaração de direitos dos cidadãos em 
matéria de saúde ou de deveres do Estado nesta matéria, consagra para os anos, decênios ou séculos 
futuros uma forma especifica de administração dos serviços públicos, ou seja, a constituição de um sistema 
único de saúde e a gerência regionalizada desse sistema.   
   Ora, o Projeto nesse particular extrapola da missão e das características próprias de uma Constituição, de 
vez que opta definitivamente por um sistema administrativo, cerceando adaptações que venham a ser 
futuramente necessárias com a evolução de nossa sociedade e do nosso País, tanto no aspecto social 
quanto tecnológico. 
   Tal petrificação da administração as saúde no Brasil proposta no Projeto Constitucional deixaria o País 
diante de uma infeliz alternativa, ou a fixidez administrativa incapaz de se adaptar as nossas necessidades 
emergentes, ou a caótica mudança periódica de nossa Constituição em curto espaço de tempo. 
   Muito mais sábio seria anunciar apenas, no nosso texto constitucional, que nossas ações e serviços 
públicos de saúde constituem um sistema e que esse sistema deve ser descentralizado. É importante que a 
nossa Constituição deixe liberdade aos nossos futuros governantes para que organizem esse sistema e 
façam essa descentralização da maneira mais eficiente e de acordo com as necessidades do momento 
histórico. É o que estamos propondo com as referidas supressões. 
   - Por outro lado não existe nenhum argumento lógico para vincular a meta da saúde para todos à existência 
de um sistema único de saúde. Muito se pode conseguir também com uma divisão de atribuições entre os 
vários Ministérios, como aliás foi feito até agora no Brasil e é feito em quase todos os países do mundo 
ocidental. 
   Assim, não é sem proposito o slogan lançado pela Organização Mundial de Saúde para o fim do presente 
milênio: “saúde para todos, exige todos para a saúde”. Nada mais lógico. Se a saúde é algo tão importante 
como todos nós reconhecemos, o natural seria que quiséssemos somar todas as forças em seu proveito e 
não excluir a participação de órgãos, Ministérios, instituições, interessados em promovê-la. 
   Criar mecanismos se sincronia, de ação coordenada, de divisão de responsabilidades, entre os vários 
promotores da saúde, é, evidentemente, condição de eficiência e êxito. E isso poderá ser conseguido por um 
sistema nacional de saúde nos termos do Art. 203 aperfeiçoando pelas emendas que estamos propondo. 
   Entretanto, cercear a liberdade de iniciativa de outros órgãos pela criação de um sistema único constitui 
procedimento tacanho, exclusivista, que só resultará em prejuízo da saúde dos brasileiros. 
   - Por outro lado, transferir para o regime capitalista um sistema usado mais frequentemente nos países 
socialistas, é uma experiência que poderia até ser tentada. Mas, fixar, mesmo antes da experiência e da 
comprovação dos seus resultados, este modelo, como norma constitucional perene, é transformar o país num 
laboratório sociológico perverso, sem direito ao retorno, com uma porta de entrada, porém sem uma porta de 
saída. 
Parecer:   
   Optamos por manter a redação do primeiro turno de votação, entendendo que o sistema administrativo 
proposto no dispositivo sob exame para as ações e serviços públicos de saúde terá sua eficácia garantida, 
por favorecer o planejamento e por assegurar a pronta ação, a partir da comunidade.  
O sistema único de saúde Constitui o esqueleto de toda a nova política de saúde que a Constituição propõe. 
Suprimir as expressões aludidas significaria desmontar totalmente essa estrutura, meticulosamente 
construída a partir do debate amplo e da vontade majoritária da ANC.  
Pela rejeição da emenda. 
 
   
   EMENDA:01258 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JACY SCANAGATTA (PFL/PR) 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 99  

 

Texto:   
   DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 203, caput.  
Suprima-se, do caput do Art. 203, a palavra ..."único"... 
Justificativa: 
   O disposto em questão, tal como aprovado, em primeiro turno, pelo Plenário, impede que a União venha a 
manter redes nacionais de hospitais, ainda que apenas em determinadas áreas de especialização da 
medicina, decretando, por outro lado, a extinção de redes atualmente existentes, que têm desempenhado 
papel extremamente relevante na assistência do país. 
    Assim, a supressão proposta objetiva viabilizar a existência de tais redes, fundamentais para suplementar 
as ações de saúde a serem desenvolvidas, em nível local, pelos Estados e Municípios. 
Parecer:   
   Optamos por manter a redação do primeiro turno de votação, entendendo que o sistema administrativo 
proposto no dispositivo sob exame para as ações e serviços públicos de saúde terá sua eficácia garantida, 
por favorecer o planejamento e por assegurar a pronta ação, a partir da comunidade.  
Pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:01259 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JACY SCANAGATTA (PFL/PR) 
Texto:   
   DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 203, caput.  
Suprima-se, do caput do art. 203:  
..."integram uma rede regionalizada e hierarquizada e"... 
Justificativa: 
   O disposto em questão, tal como aprovado, em primeiro turno, pelo Plenário, impede que a União venha a 
manter redes nacionais de hospitais, ainda que apenas em determinadas áreas de especialização da 
medicina, decretando, por outro lado, a extinção de redes atualmente existentes, que têm desempenhado 
papel extremamente relevante na assistência do país. 
    Assim, a supressão proposta objetiva viabilizar a existência de tais redes, fundamentais para suplementar 
as ações de saúde a serem desenvolvidas, em nível local, pelos Estados e Municípios. 
Parecer:   
   Optamos por manter a redação do primeiro turno de votação, entendendo que o sistema administrativo 
proposto no dispositivo sob exame para as ações e serviços públicos de saúde terá sua eficácia garantida, 
por favorecer o planejamento e por assegurar a pronta ação, a partir da comunidade.  
Pela rejeição da emenda. 
 
   
   EMENDA:01260 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JACY SCANAGATTA (PFL/PR) 
Texto:   
   DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 203, inciso I.  
Suprima-se, do inciso I do Art. 203:..."com direção única em cada esfera do governo;". 
Justificativa: 
   O disposto em questão, tal como aprovado, em primeiro turno, pelo Plenário, impede que a União venha a 
manter redes nacionais de hospitais, ainda que apenas em determinadas áreas de especialização da 
medicina, decretando, por outro lado, a extinção de redes atualmente existentes, que têm desempenhado 
papel extremamente relevante na assistência do país. 
    Assim, a supressão proposta objetiva viabilizar a existência de tais redes, fundamentais para suplementar 
as ações de saúde a serem desenvolvidas, em nível local, pelos Estados e Municípios. 
Parecer:   
   Optamos por manter a redação do primeiro turno de votação, entendendo que o sistema administrativo 
proposto no dispositivo sob exame para as ações e serviços públicos de saúde terá sua eficácia garantida, 
por favorecer o planejamento e por assegurar a pronta ação, a partir da comunidade.  
Pela rejeição da emenda. 
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   EMENDA:01261 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JACY SCANAGATTA (PFL/PR) 
Texto:   
   Suprima-se, do parágrafo único do Art. 203, a palavra... "único". 
Justificativa: 
   O disposto em questão, tal como aprovado, em primeiro turno, pelo Plenário, impede que a União venha a 
manter redes nacionais de hospitais, ainda que apenas em determinadas áreas de especialização da 
medicina, decretando, por outro lado, a extinção de redes atualmente existentes, que têm desempenhado 
papel extremamente relevante na assistência do país. 
    Assim, a supressão proposta objetiva viabilizar a existência de tais redes, fundamentais para suplementar 
as ações de saúde a serem desenvolvidas, em nível local, pelos Estados e Municípios. 
Parecer:   
   Optamos por manter a redação do primeiro turno de votação, entendendo que o sistema administrativo 
proposto no dispositivo sob exame para as ações e serviços públicos de saúde terá sua eficácia garantida, 
por favorecer o planejamento e por assegurar a pronta ação, a partir da comunidade.  
Pela rejeição da emenda. 
 
   
   EMENDA:01526 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CÉLIO DE CASTRO (PSDB/MG) 
Texto:   
   Art. 203 -  
Art. Suprimir a palavra "públicos''. 
Justificativa: 
   O sistema único de saúde deve compreender todos os serviços e ações de saúde, não só os públicos. 
Desta forma teríamos de fato um sistema único e, não, mais de um sistema. 
Parecer:   
   De acordo com o disposto no art. 202 do novo texto constitucional, as ações e serviços de saúde são de 
relevância pública. Pela rejeição da emenda. 
 
   
   EMENDA:01529 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS MOSCONI (PSDB/MG) 
Texto:   
   O parágrafo único do art. 203 (Capítulo III, Título II, Seção I), passa a ter a seguinte  
redação (é 1o., art. 233, Seção I, Capítulo II, Título VIII, do Projeto de Constituição A):  
Art. 203  
..................................................  
Parágrafo Único. 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. 
Justificativa: 
   Retornar ao texto aprovado no 1° turno. 
Parecer:   
   Optamos por manter a redação do dispositivo sob exame, tendo em vista que a remissão a que faz 
referência aperfeiçoa o texto. Pela rejeição. 
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   EMENDA:01530 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS MOSCONI (PSDB/MG) 
Texto:   
   Suprima-se do art. 203, item II (Título III, Capítulo II, Seção I), a expressão "com prioridade para as 
atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais''.  
Em consequência, o dispositivo passará a ter a seguinte redação:  
Art. 203 ..................................................  
II - atendimento integral. 
Justificativa: 
   Trata-se de aperfeiçoamento do texto, já que o atendimento integral, sem reservas e restrições exprime, 
com exatidão, a amplitude que o texto deve conter. 
Parecer:   
   Nosso entendimento é de que não existe a redundância apontada pelo autor da emenda. Ressalte-se tão-
somente a prioridade que devem ter as atividades preventivas. Pela rejeição da emenda. 

___________________________________________________________________ 

FASE W 

   EMENDA:00404 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALUÍZIO CAMPOS (PMDB/PB) 
Texto:   
   Art. 198 - ...................................  
Parágrafo Único - Substitua-se: "além" por "sem exclusão"... 
Justificativa: 
   Emenda sem justificativa. 

___________________________________________________________________ 
 

Nota: Como citar no formato Documento Eletrônico (ABNT): BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. Centro de 
Documentação e Informação. Quadro histórico artigo 198 da Constituição Federal de 1988. [Mensagem institucional]. 
Disponível em: <colocar link da BD aqui>. Acesso em: colocar a data da consulta, por exemplo, 10 nov. 2014.  

 


