EMENDA Nº 6, DE 2016 – PLEN
(Proposta de Emenda à Constituição nº. 46 de 2013 - Modificativa)

Art. 1º O § 3º do art. 241 da Constituição Federal, constante do art. 1º da Proposta de Emenda
à Constituição nº. 46, de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 241 ..............................................................................................
...............................................................................................................
§ 3º Os profissionais da área de saúde do consórcio público de que trata o §
1º poderão atuar em órgãos e entidades públicos estaduais ou regionais, nos
serviços de atenção básica, ambulatoriais especializados e hospitalares do
SUS, nos estados que aderirem ao consórcio, bem como em Órgãos e
entidades públicos municipais ou regionais, nos serviços de atenção básica,
ambulatoriais especializados e hospitalares do Sistema Único de Saúde,
mediante convênio ou instrumento congênere assinado entre o consórcio e
o Município.

JUSTIFICATIVA
A subemenda troca a expressão “médicos” por “profissionais da área de saúde”, bem
como acrescenta o termo “públicos” após “órgãos e entidades”. A finalidade é deixar claro que
a prestação do serviço será em feita em serviços públicos de saúde.
A restrição é importante para evitar que servidores públicos passem a atuar em unidades
ou hospitais que fazem parte do SUS, mas não fazem parte da estrutura do serviço público.
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Ademais, a mudança dialoga com outra emenda apresentada que amplia a possibilidade
de o consórcio contratar outros profissionais da área de saúde.

Sala da Sessões, em

de julho de 2016

Senador HUMBERTO COSTA
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