
                                                        

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

                        PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº      /20   

Inclui o inciso XIV no art. 164 da Constituição 
Estadual estabelecendo que os pacientes 
serão informados, por esrito, sobre os valores 
dos tratamentos, exames e cirurgias, dentre 
outros procedimentos, que receberem 
gratuitamente do Sistema Único de Saúde 
  
 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

                                                       DECRETA: 

 

Art. 1º Fica incluído o inciso XIV no art.164 da Constituição do Estado do Espírito 

Santo com a seguinte redação: 
 

“Art.164. (...) 
(...) 
XIV – informar por escrito aos pacientes os valores dos tratamentos, 
exames e cirurgias, dentre outros procedimentos, que receberem 
gratuitamente do Sistema Único de Saúde.” (NR) 

 
 
Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Sala das Sessões, em 31 de julho de 2020. 

 

 

 

ENIVALDO DOS ANJOS 

Deputado Estadual - PSD 
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 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

JUSTIFICATIVA 

A presente Proposta de Emenda Constitucional estabelece que os pacientes 
serão informados, por escrito, sobre os valores dos tratamentos, exames e 
cirurgias, dentre outros procedimentos, que receberem gratuitamente do 
Sistema Único de Saúde. 
 
Trata-se de uma forma de prestação de contas aos cidadãos e, 
consequentemente, de um procedimento que pode valorizar o Sistema Único de 
Saúde, a partir da efetiva ciencia dos pacientes acerca dos altos custos das 
cirurgias, exames, tratamentos, dentre outros procedimentos gratuitamente 
oferecidos pelo SUS. 
 
Prevê o artigo 159 da Constituição Estadual: 
 

“Art. 159  A saúde é dever do Estado e direito de todos assegurado 

mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de 
doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações 
e serviços para a sua promoção, prevenção, proteção e recuperação.”  

 

Prevê o artigo 196 da Constituição Federal: 
  
 

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visemà redução do risco de 
doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações 
e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” 

 
Nota-se que a Saúde é um direito de todos e um dever do Estado, sendo 
importante, porém, que a população valorize as ações e os esforços do Poder 
Público na área da Saúde, utilizando o Sistema Único de Saúde de acordo com 
o realmente necessário, facilitando, assim , que todos os cidadãos tenham 
acesso ao SUS e recebam os procedimentos adequados e imprescindiveis. 
 
Registramos que a nossa proposta não tem por objetivo limitar o acesso da 
população ao Sistema Único de Saúde, mas sim tentar demonstrar os esforços 
praticados pelo Poder Público para manter a qualidade do atendimento do SUS 
e ainda alertar acerca da necessidade de uma utilização adequada, evitando-se 
despesas e atos desnessários, tendo em vista que os recursos públicos são 
finitos e a saúde é algo fundamental para todos os cidadãos. 
 
Diante do exposto, solicitamos o apoio dos nossos nobres pares no sentido de 
aprovarmos a presente matéria. 
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