
Análise dos projetos apontados como solução para o financiamento
do piso da enfermagem

1) PLP 44/2022 - Reprogramação de recursos da Covid
A CNM vem trabalhando junto ao Congresso para autorização do uso desses recursos em ações e 
serviços de saúde, mas trata-se de uma proposta que não contempla a solução relativa ao piso, 
pois esses recursos, após transpostos para novas ações e serviços de saúde, são finitos e a 
despesa com pessoal é permanente.

2) PL 798/2021  - Regularização Cambial e Tributária (RERCT)
Trata-se de uma proposta também transitória. Nas últimas duas vezes em que houve 
repatriação, os recursos arrecadados foram substanciais, mas repassados uma única vez, o que 
não resolve o problema, pois as despesas do piso têm caráter continuado e o recurso é eventual.

3) PL 458/2021 - Regime Especial de Atualização Patrimonial (REAP)
Trata-se de proposta, embora meritória, com arrecadação única, o que mantém o problema, pois 
a despesa com pessoal tem caráter continuado, e os recursos eventual. O que traz o mesmo 
problema dos projetos anteriores.

4) PL 1417/2021 - Auxílio às Santas Casas
O projeto é importante, pois obriga a União a prestar auxílio financeiro às Santas Casas e aos 
hospitais filantrópicos, mas não destina recursos para a gestão municipal, inviabilizando o 
pagamento do piso.

5) PL 442/1991 - Jogos de azar
O projeto aprovado na Câmara trouxe uma repartição da arrecadação dos impostos desta nova 
atividade de 32% para Estados e Municípios, o que segundo, cálculos do relator da matéria, daria 
uma transferência na ordem de R$ 300 milhões para os Municípios, não fazendo frente à 
despesa.

6) PL 4188/2021 - Marco das Garantias
Dentro desse projeto de lei, está prevista a tributação de lucros e dividendos, recebidos por 
pessoa física. Essa é uma pauta prioritária da CNM há anos, mas deve ser melhor estudada, já 
que as últimas propostas em discussão, ao tributar esses dividendos, reduziam outras alíquotas, 
tornando a arrecadação menor. Esta é uma alternativa que traz recursos permanentes ao FPM, 
mas é necessário avaliar se serão suficientes para arcar com o piso.

7) PL 2499/2022 - Nova partilha do pré-sal
Assim como os demais, o projeto estabelece uma fonte de custeio temporária. Apesar de 
relevante, a medida descentraliza recursos do excedente em óleo do pré-sal aos Entes 
subnacionais somente até 2026, em um total de até R$ 20 bilhões no período. Além disso, a 
distribuição aos Municípios poderia ser afetada pela suspensão da Lei 12.734/2012, implicando 
em benefícios centralizados apenas nos chamados Municípios produtores.

8) PEC 22/2022 - Alocação de recursos destinados à emenda de relator
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Trata-se de mais um recurso eventual. Somente em 2023 serão direcionados R$ 10 bilhões para
uma rubrica de apoio a Estados, Municípios e hospitais para o pagamento do piso. E como estes
recursos já estavam previstos do SUS serão só direcionados para esta ação e farão falta em
outras ações da área de saúde.

9) PL 840/2022 - Compensação pela exploração de recursos minerais (Cfem)
O imposto sobre mineração também é insuficiente, segundo os cálculos da entidade. Primeiro
porque seria uma compensação financeira de um recurso que é finito para uma despesa
permanente; segundo porque não é distribuído para todos os Municípios do país e a arrecadação
é pequena.

10) PL 1435/2022 e apensados - Revisão da tabela SUS
A medida é necessária porque a correção não é feita há 17 anos. No entanto, isso não resolve o
problema do piso da enfermagem, porque a correção dos valores para procedimentos de média e
alta complexidade não contribui para diminuir o impacto sobre o cofre das prefeituras.

11) PL 1378/2022 - Desoneração da folha da saúde
Reduzir os tributos cobrados sobre os salários dos funcionários não resolve o problema porque a
medida beneficia somente a iniciativa privada.
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