
Agência Câmara compara propostas presidenciais com projetos de lei 

Série de reportagens relaciona os principais projetos em tramitação na Câmara com as 
promessas de campanhas comuns entre os candidatos à Presidência em quatro áreas: saúde, 
segurança pública, educação e emprego. 

 

A Agência Câmara inicia a série de reportagens sobre as propostas dos presidenciáveis pelo 
tema da saúde — campeã de preocupação dos brasileiros, segundo pesquisa divulgada pelo 
Ibope em junho. 63% dos entrevistados disseram que o tema deve ser prioridade do próximo 
governo, 20% a mais do que o registrado por pesquisa idêntica feita no período anterior às 
eleições de 2006. As reportagens comparam as principais plataformas de campanha defendidas 
por pelo menos dois candidatos na área da saúde com os projetos similares que tramitam na 
Câmara. A conclusão é que os debates das campanhas já estão em andamento no Congresso 
há anos. É o caso, por exemplo, da garantia de mais recursos para a saúde, objeto da proposta 
de regulamentação da Emenda Constitucional 29 que os três principais candidatos à 
Presidência, segundo as pesquisas de intenção de voto – Dilma Rousseff (PT), José Serra 
(PSDB) e Marina Silva (PV) – prometeram levar adiante. O mesmo ocorre com as propostas de 
distribuição de medicamentos gratuitos e de melhorias aos profissionais da saúde. O candidato 
do Psol, Plínio de Arruda Sampaio, foi incluído no levantamento porque o seu partido tem 
representação no Congresso, assim como os três que pontuam nas pesquisas. Suas propostas, 
no entanto, não são compartilhadas pelos outros candidatos. 



 

Regulamentação da Emenda 29 vai garantir recursos 

para saúde 

O projeto que regulamenta a Emenda Constitucional 29Fixa os percentuais mínimos a 
serem investidos anualmente em saúde pela União, por estados e municípios. A emenda 
obrigou a União a investir em saúde, em 2000, 5% a mais do que havia investido no ano 
anterior e determinou que nos anos seguintes esse valor fosse corrigido pela variação 
nominal do PIB. Os estados ficaram obrigados a aplicar 12% da arrecadação de 
impostos, e os municípios, 15%. Trata-se de uma regra transitória, que deveria ter 
vigorado até 2004, mas que continua em vigor por falta de uma lei complementar que 
regulamente a emenda. (PLP 306/08), defendido pelos três principais candidatos à 
Presidência, conforme as pesquisas de intenção de voto, já teve o texto-base aprovado 
pelo Plenário da Câmara em 2008, mas está paralisado pela polêmica em torno da 
recriação de um novo tributo, a Contribuição Social sobre a Saúde (CSS), cobrada nos 
moldes da extinta CPMF, mas com uma alíquota menor, de 0,10 % sobre a 
movimentação financeira. A CPMF era cobrada em 0,38%. 

O substitutivo à proposta, apresentado pelo deputado Pepe Vargas (PT-RS), confirma os 
percentuais mínimos que devem ser aplicados na saúde pelos entes federativos. A União 
deve aplicar o mesmo valor empenhado no ano anterior, corrigido pela variação 
nominal do Produto Interno Bruto (PIBIndicador que mede a produção total de bens e 
serviços finais de um país, levando em conta três grupos principais: - agropecuária, 
formado por agricultura extrativa vegetal e pecuária; - indústria, que engloba áreas 
extrativa mineral, de transformação, serviços industriais de utilidade pública e 
construção civil; e - serviços, que incluem comércio, transporte, comunicação, serviços 
da administração pública e outros. A partir de uma comparação entre a produção de um 



ano e do anterior, encontra-se a variação anual do PIB.) nos dois anos anteriores; os 
estados e o Distrito Federal, 12% de seus impostos, e os municípios, 15%. 

Esses valores já foram determinados de forma provisória pela emenda constitucional e 
ratificados pelo substitutivo. O texto aprovado também relaciona quais as despesas 
poderão ser incluídas nesse percentual. A ideia é evitar que os governantes possam 
inflar a contabilidade dos gastos com saúde ao colocar na conta gastos alheios ao tema. 
Os salários de profissionais da saúde que estejam na ativa, por exemplo, podem ser 
pagos com recursos desse limite mínimo. Já o pagamento de inativos deve ficar fora do 
cálculo. 

Ponto polêmico 
O ponto mais polêmico da proposta - responsável pela paralisação da tramitação do 
texto desde 2008 - é a criação da CSS, cobrada nos moldes da antiga CPMF. A 
arrecadação do tributo seria direcionada ao Fundo Nacional da Saúde e aplicada no 
setor. 

A oposição não concorda com o novo tributo e, por isso, apresentou um destaque para 
tirar do projeto a fórmula de cálculo da CSS e, dessa forma, inviabilizar a sua cobrança. 
A indefinição na votação dessa proposta levou os partidos de oposição a declarar 
obstrução às votações até que o projeto retorne à pauta do Plenário. 

Em maio, a candidata petista, Dilma Rousseff, disse em Gramado que vai garantir a 
aplicação de 10% da receita da União para a saúde, e que a conta seria paga pela 
expansão da arrecadação da União, sem a criação de novos impostos. 

Na mesma ocasião, o tucano José Serra não se referiu à fonte de financiamento da 
proposta, afirmou apenas que só discute a volta da CPMF dentro de uma reforma 
tributária mais ampla. Já a verde Marina Silva também defendeu a regulamentação da 
emenda, sem se referir especificamente à fonte de financiamento. 

Presidenciáveis defendem distribuição gratuita de 

remédios 

A ampliação de programas de distribuição gratuita de medicamentos e o barateamento 
dos remédios também constam da plataforma eleitoral de mais de um candidato à 
Presidência da República. Na Câmara, tramitam cerca de 30 projetos que buscam 
reduzir o preço de remédios por meio de isenção fiscal, ou permitem que os 
contribuintes deduzam o gasto com medicamentos do cálculo do Imposto de Renda da 
Pessoa Física. 

É o caso, por exemplo, do Projeto de Lei 6900/10, do deputado Albano Franco (PSDB-
SE), que prevê a isenção de todos os tributos federais cobrados de medicamentos para 
controle de diabetes e de hipertensão. Já o projeto de Lei 6084/05, do deputado 
Fernando de Fabinho (PFL-BA), isenta todos os medicamentos de uso humano do 
pagamento dos Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do 
Servidor Público (PIS/PasepProgramas de Integração Social (PIS) e de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público (Pasep). São mantidos pelas pessoas jurídicas – com 
exceção das micro e pequenas empresas que tenham aderido ao Simples –, que são 



obrigadas a contribuir com uma alíquota variável (de 0,65% a 1,65%) sobre o total das 
receitas. Esses recursos são destinados ao trabalhador em forma de rendimentos ou 
abonos salariais. ) e da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social 
(CofinsContribuição para o Financiamento da Seguridade Social. É um tributo cobrado 
pela União para atender programas sociais do governo federal. Incide sobre o 
faturamento bruto das pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive as pessoas 
a elas equiparadas pela legislação do Imposto de Renda, exceto as micro e pequenas 
empresas submetidas ao regime do Simples. Sua alíquota geral é de 3% – ou 7,6% na 
modalidade não-cumulativa.). As duas propostas foram aprovadas pela Comissão de 
Seguridade Social e Saúde e aguardam a manifestação da Comissão de Finanças e 
Tributação. 

Também tramita na Câmara a criação do Bolsa-Medicamento (PL 5882/09), de autoria 
do deputado Damião Feliciano (PMDB-PB). O programa, a ser criado no âmbito do 
Sistema Único de Saúde, beneficiará idosos carentes portadores de doenças crônicas, 
que poderão receber os remédios de graça. Esta proposta ainda está em análise na 
primeira comissão de mérito, Seguridade Social e Família, onde já teve um parecer pela 
rejeição, que não foi votado. 

Câmara analisa projetos voltados aos profissionais da 

saúde 

Os candidatos à Presidência da República também defendem a ampliação dos quadros 
de profissionais da saúde nos programas públicos de melhorias para esses trabalhadores. 
Esse tema á tratado em cerca de 40 projetos em tramitação, que concedem benefícios 
aos profissionais, regulamentam profissões do setor, obrigam os médicos formados em 
escolas públicas a trabalhar nos programas governamentais ou cobram conhecimentos 
mínimos para que os graduados em saúde possam exercer as profissões. 

Entre as melhorias em análise pela Câmara está a proposta que define um piso salarial 
para os agentes comunitários de saúde e combate à endemias (PL 7495/06 e outras 9 
propostas). A relatora do texto na comissão especial, deputada Fátima Bezerra (PT-RN), 
adiantou que pretende definir a remuneração mínima em dois salários mínimos (R$ 
1.020, atualmente) corrigidos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
(INPCMede a variação de preços da cesta de consumo das famílias de baixa renda, com 
salário de um a seis mínimos, entre os dias 1º e 30 do mês de referência. Abrange nove 
regiões metropolitanas do País (São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, 
Recife, Fortaleza, Belém, Porto Alegre e Curitiba), além do município de Goiânia e de 
Brasília. O índice é calculado pelo IBGE desde 1979 e é muito utilizado como 
parâmetro para reajustar salários em negociações trabalhistas.), e com prazo de 
implementação integral de um ano. O parecer ainda não foi votado na comissão 
especial. 

Enfermeiros 
A proposta que reduz a jornada dos enfermeiros de 44 horas semanais para 30 horas (PL 
2295/00, do Senado), outra reivindicação de profissionais da área, está pronta para ser 
incluída na pauta do Plenário. 



A Câmara analisa ainda projetos que obrigam os profissionais formados por 
universidades públicas a trabalhar na saúde pública. O projeto de Lei 2598/07, do 
deputado Geraldo Resende (PMDB-MS), obriga os estudantes de Medicina, 
Odontologia, Enfermagem, Farmácia, Nutrição, Fonoaudiologia, Fisioterapia, 
Psicologia e Terapia Ocupacional a prestarem serviços nas comunidades em que haja 
falta desses profissionais. 

Outra proposta dos deputados para melhorar o desempenho dos profissionais da saúde é 
tornar obrigatório para o exercício da profissão aprovação pelos recém-formados em 
exame nacional, nos moldes da prova já aplicada aos bacharéis em Direito que 
pretendem exercer a advocacia, prvistos nos PLs 650/07, do deputado Ribamar Alves 
(PSB-MA), e 6550/09, do deputado João Maia (PR-RN). 

 


