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1. ESTATÍSTICAS DA MASSA 
 

 
1.1. Médias Gerais dos Servidores Ativos e Beneficiários: 
 

31/12/2015 

Item Ativos Beneficiários Total 

Nº. de Servidores 33.814 12.372 46.186 

Remuneração/Benefício Médio (R$) 4.053,10 4.207,58 4.094,48 
 

 
1.2. Médias Gerais dos Servidores Ativos: 

 
31/12/2015 

Item Masculino Feminino Total 

Nº. de Servidores 6.438 27.376 33.814 (*) 

Idade Média 47,6 44,0 44,7 
Tempo de INSS Anterior 3,1 1,5 1,8 
Tempo de Serviço Público 17,9 12,9 13,8 
Tempo de Serviço Total 21,0 14,4 15,6 

Diferimento Médio (**) 13,4 12,5 12,6 

Remuneração Média (R$) 5.154,77 3.794,02 4.053,10 
(*) Dos 33.814 servidores ativos, 12.663 terão direito a benefício de aposentadoria em funções de magistério. 
(**) Diferimento é o número de anos para adquirir o direito a um benefício de aposentadoria voluntária. 

 
1.3. Médias Gerais dos Servidores Ativos Iminentes (*): 

 
31/12/2015 

Item Masculino Feminino Total 

Nº. de Servidores 834 3.062 3.896 

Idade Média 60,0 58,1 58,5 

Tempo de Serviço Total 40,7 30,6 32,8 

Remuneração Média (R$) 6.697,27 5.569,11 5.810,61 
(*) Iminentes são ativos que já adquiriram ou vão adquirir o direito a aposentadoria nos próximos 12 meses. 
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1.4. Médias Gerais dos Inativos: 
 

31/12/2015 

Benefício Item Masculino Feminino Total 

Invalidez 
Quantidade 387 720 1.107 
Idade Média 64,2 58,9 60,8 
Benef. Médio (R$) 3.001,92 2.265,61 2.523,02 

Tempo de Serviço 
Quantidade 2.413 6.587 9.000 
Idade Média 70,3 64,3 65,9 
Benef. Médio (R$) 5.260,80 4.614,81 4.788,00 

Pensionistas 
Quantidade 404 1.861 2.265 
Idade Média 57,4 68,1 66,2 
Benef. Médio (R$) 2.518,02 2.769,39 2.724,55 

Total Geral 
Quantidade 3.204 9.168 12.372 
Idade Média 67,9 64,6 65,5 
Benef. Médio (R$) 4.642,12 4.055,72 4.207,58 

 

 
1.5. Distribuição de Servidores – Art. 43 A – Lei 9.626/1999: 
 

31/12/2015 

Item Ativos Item Inativos Total % 

Admitidos até 31/12/2008 23.498 
Aposentados a partir de 
31/12/2008 

4.809 28.307 61,29% 

Admitidos após 31/12/2008 10.316 
Aposentados Até 
31/12/2008 

7.563 17.879 38,71% 

Total 33.814 Total 12.372 46.186 100,00% 
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1.6. Projeção Anual de Aposentadorias Voluntárias e Compulsórias: 

                                                                                      
                                                    31/12/2015 

ANO 
TIPO DE APOSENTADORIA 

TOTAL GERAL GRUPO TOTAL 
REMANESCENTE TEMPO DE 

CONTRIBUIÇÃO 
IDADE e 

COMPULSÓRIA 
PROFESSOR 

2016 2.024 1.024 848 3.896 29.918 
2017 432 242 266 940 28.978 
2018 387 272 302 961 28.017 
2019 413 312 394 1.119 26.898 
2020 388 276 307 971 25.927 
2021 449 374 275 1.098 24.829 
2022 500 376 259 1.135 23.694 
2023 517 380 254 1.151 22.543 
2024 438 394 286 1.118 21.425 

2025 431 478 347 1.256 20.169 

2026 461 462 167 1.090 19.079 

2027 405 449 386 1.240 17.839 

2028 367 435 343 1.145 16.694 

2029 272 429 849 1.550 15.144 

2030 229 426 284 939 14.205 

2031 241 434 647 1.322 12.883 

2032 175 455 496 1.126 11.757 

2033 166 424 293 883 10.874 

2034 215 442 269 926 9.948 

2035 138 398 296 832 9.116 

2036 334 460 190 984 8.132 

2037 398 408 481 1.287 6.845 

2038 353 368 600 1.321 5.524 

2039 394 313 405 1.112 4.412 

2040 363 281 238 882 3.530 

2041 476 197 63 736 2.794 

2042 514 184 72 770 2.024 

2043 442 92 41 575 1.449 

2044 343 45 14 402 1.047 

2045 242 39 46 327 720 

2046 198 13 4 215 505 

2047 137 12 1 150 355 

2048 178 3 0 181 174 

2049 103 2 0 105 69 

2050 41 1 0 42 27 

2051 12 0 0 12 15 

2052 7 0 0 7 8 

2053 5 0 0 5 3 

2054 3 0 0 3 0 

2055 0 0 0 0 0 

2056 0 0 0 0 0 

2057 0 0 0 0 0 

2058 0 0 0 0 0 

Total 13.191 10.900 9.723 33.814 0 
Observação: Previsão das aposentadorias programadas do atual grupo de servidores ativos. 

 
Temos 11.362 servidores que implementarão as condições para a aposentadoria 
voluntária ou compulsória até 31/07/2023, sendo 10.816 servidores admitidos até 
31/12/2008, e portanto, abrangidos pelo dispositivo do Art. 43 A. 
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2. SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL 
 

2.1. Informações Adicionais: 
31/12/2015 

ITENS VALOR 
Saldo Bancário + Aplicações Financeiras 1.585.048.048,78 

Imóveis 188.916.000,00 

Total dos Investimentos em 31/12/2015 1.773.964.048,78 
Repasses Patronais Regularizados em Janeiro de 2016 92.329.771,93 

Aportes da Lei 12.821/2008 a Regularizar em 2016 117.895.071,30 

Total de Repasses em Atraso em 31/12/2015 209.224.843,23 
Percentuais de Contribuição em Vigor (%) 
  a)  Prefeitura 22,00% 
  b)  Servidores Ativos 11,00% 
  c)  Aposentados e Pensionistas Acima do Limite de Isenção(*) 11,00% 
(*) Teto do RGPS: R$4.663,75 em dezembro/2015. 

 

2.2. Resumo das Hipóteses Atuariais: 
 

� Tábuas Biométricas Básicas: 
� IBGE 2013 – Mortalidade de Válidos e Inválidos  
� Álvaro Vindas – Entrada em Invalidez 

� Estudo de Crescimento Real de Salários/Benefícios do Plano 
� Ativos – 2,01% ao ano (estudo específico) 
� Aposentados e Pensionistas – 1,01% ao ano (estimativa) 

� Gerações Futuras (1:1) 
� Normal – Idade de Entrada do Servidor Anterior 

� Família Média HX (Experiência IPMC) 
�  Compensação Financeira: 

� Efetiva para os Inativos 
� Estimada para os Ativos  

 

2.3. Gastos com Auxílio-Doença, Salário-Maternidade e Salário-Família: 
 

Gastos Anuais 2013 2014 2015 Média 
Auxílio - Doença 23.300.226,37 28.950.210,03 27.794.182,43 26.681.539,61 
Salário-Maternidade 9.315.490,86 10.439.799,64 9.703.264,84 9.819.518,45 
Salário-Família 23.523,28 15.083,14 10.992,04 16.532,82 

Portaria MPS 403/20008: 
.. 
Art. 10. Os benefícios de auxílio-doença, salário-família e salário-maternidade deverão ter os seus custos 
apurados a partir dos valores efetivamente despendidos pelo RPPS, não podendo ser inferior à média dos 
dispêndios dos três últimos exercícios, exceto quando houver fundamentada expectativa de redução desse 
custo, demonstrada no Parecer Atuarial.  
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2.4. Valor Atual Total das Obrigações do Plano de Previdência: 

 
31/12/2015 

BENEFÍCIOS 
Custo Geração 

Atual  
(em R$) 

Custo Geração 
Futura  
(em R$) 

Custo Total  
(em R$) 

Custo 
Total 
(% da 
Folha) 

Custo 
Normal 
(% da 
Folha) 

1) Aposentadorias 6.297.993.641,28 0,00 6.297.993.641,28 23,47%   

2) Pensão por Morte 744.436.256,18 0,00 744.436.256,18 2,77%   

3) Reversão em Pensão 743.310.810,74 0,00 743.310.810,74 2,77%   

4) Benefícios Concedidos (1+2+3) 7.785.740.708,20 0,00 7.785.740.708,20 29,01%   

5) Aposentadoria por Idade e Tempo 6.325.952.392,34 576.620.878,27 6.902.573.270,61 25,73% 4,67% 

6) Aposentadoria do Professor 3.885.002.109,26 688.639.098,90 4.573.641.208,16 17,05% 5,01% 

7) Aposentadoria por Idade 2.175.000.496,89 853.505.973,64 3.028.506.470,53 11,29% 5,02% 

8) Reversão em Pensão 1.286.158.380,06 225.469.995,12 1.511.628.375,18 5,63% 1,57% 

9) Pensão por Morte de Ativo 635.540.296,34 496.797.345,04 1.132.337.641,38 4,22% 2,65% 

10) Pensão por Morte de Inválido 28.646.760,58 19.402.400,58 48.049.161,16 0,18% 0,10% 

11) Aposentadoria por Invalidez 318.977.783,36 236.101.555,59 555.079.338,95 2,07% 1,24% 

12) Auxílio-doença 245.182.856,53 234.380.858,02 479.563.714,55 1,79% 1,21% 

13) Salário-maternidade 46.722.250,29 160.927.961,82 207.650.212,11 0,77% 0,68% 

14) Salário-família 79.664,03 218.407,63 298.071,66 0,00% 0,00% 

15) Benefícios a Conceder (5+..+14) 14.947.262.989,68 3.492.064.474,61 18.439.327.464,29 68,73% 22,15% 

16) Custo Total (4+15) 22.733.003.697,88 3.492.064.474,61 26.225.068.172,49 97,75%   

Valor Atual da Folha Futura 13.052.967.664,48 13.776.048.519,30 26.829.016.183,78     

 
2.5. Balanço Atuarial do Plano Previdenciário – Plano de Custeio Atual: 
 

31/12/2015 
Item Geração Atual (R$) Geração Futura (R$) Total (R$) % Folha  
Custo Total 22.733.003.697,88 3.492.064.474,61 26.225.068.172,49 97,75% 

Compensação a Receber (-) 372.463.869,22 0,00 372.463.869,22 1,39% 

Contribuição de Inativos (-) 667.212.835,84 44.719.744,06 711.932.579,90 2,65% 

Contribuição de Ativos (-) 1.435.826.443,09 1.515.365.337,12 2.951.191.780,21 11,00% 

Contribuição do Ente s/Ativos (-) 2.871.652.886,18 3.030.730.674,25 5.902.383.560,43 22,00% 

Contribuição do Ente s/Inativos (-) 2.404.752.232,20 681.238.194,37 3.085.990.426,57 11,50% 

Ativo Financeiro (-) 1.773.964.048,78 0,00 1.773.964.048,78 6,61% 

Déficit/Superávit Atuarial Base 13.207.131.382,57 1.779.989.475,19 11.427.141.907,38 42,59% 

Aportes Artigo 43ª 11.167.047.837,01 0,00 11.167.047.837,01 41,62% 

Déficit/Superávit Atuarial Oficial 2.040.083.545,56 1.779.989.475,19 260.094.070,37 0,97% 

Repasses Regularizados em Jan/16 91.329.771,93 0,00 91.329.771,93 0,34% 

Aportes Lei 12.821/08 a Regularizar 117.895.071,30 0,00 117.895.071,30 0,44% 

Déficit/Superávit Atuarial Real 1.830.858.702,33 1.779.989.475,19 50.869.227,14 0,19% 

Observação: O valor atual da Contribuição do Ente sobre Inativos foi calculado considerando que o Município de 
Curitiba não fará contribuições patronais de 22% sobre a parte dos benefícios que serão custeados diretamente 
pelo tesouro até dezembro/2043. 
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2.6. Projeção dos Aportes Financeiros – Art. 43 A – Lei 9.626/1999: 
 

31/12/2015 

Ano 
Valores Correntes Valores Atuais (6% ao ano) 
23.845.768.595,65 11.167.047.837,01 

1 2016 523.450.894,08 493.821.598,19 
2 2017 589.535.783,11 524.684.748,23 
3 2018 654.959.327,39 549.916.480,88 
4 2019 730.825.558,62 578.882.293,92 
5 2020 794.943.557,39 594.028.070,23 
6 2021 865.112.543,14 609.870.205,95 
7 2022 935.165.307,12 621.938.339,91 
8 2023 1.000.878.712,67 627.963.686,54 
9 2024 993.931.533,41 588.306.547,48 

10 2025 986.522.747,02 550.869.149,24 
11 2026 978.618.912,30 515.524.235,11 
12 2027 970.191.506,60 482.155.455,58 
13 2028 961.227.584,87 450.661.001,04 
14 2029 951.718.624,59 420.946.065,47 
15 2030 941.644.650,83 392.915.412,42 
16 2031 930.975.260,44 366.474.951,50 
17 2032 919.658.629,05 341.528.492,08 
18 2033 907.625.152,60 317.980.836,88 
19 2034 894.792.130,21 295.740.440,73 
20 2035 881.084.475,61 274.726.304,28 
21 2036 866.461.444,70 254.874.315,21 
22 2037 850.881.086,50 236.123.838,37 
23 2038 834.266.388,92 218.408.655,76 
24 2039 816.532.430,06 201.665.994,25 
25 2040 797.611.326,83 185.842.346,83 
26 2041 777.484.338,61 170.898.854,84 
27 2042 756.139.208,85 156.799.038,92 
28 2043 733.529.480,13 143.500.477,16 
 



 

Actuarial – Assessoria e Consultoria Atuarial Ltda 
Benjamin Constant, 67 Cj.404 – CEP 80060 020 Curitiba Pr – Fone/Fax (41)3322-2110  

www.actuarial.com.br 

7

 
 
2.7. Comparativo de Resultados: 
 

  
Item 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 Variações no Ano 
Número de Servidores Ativos 34.827 35.137 33.814 -1.323 -3,77% 

Número de Beneficiários 10.705 11.240 12.372 +1.132 +10,07% 

Proporção de Ativos/Benefíciários 3,25 3,13 2,73 -0,39 -12,57% 

Número de Segurados Total 45.532 46.377 46.186 -191 -0,41% 

Valor Médio da Remuneração do Ativo 3.153,68 3.106,94 4.053,10 +946,17 +30,45% 

Valor Médio dos Benefícios 3.444,01 3.555,32 4.207,58 +652,26 +18,35% 

Folha Mensal de Ativos 109.833.190,30 109.168.469,49 137.051.629,75 +27.883.160,26 +25,54% 

Folha Mensal de Proventos de Inativos 36.868.090,92 39.961.792,46 52.056.143,32 +12.094.350,86 +30,26% 

Folha Salarial Futura em R$ 21.908.472.281,80 22.007.394.070,43 26.829.016.183,78 +4.821.622.113,35 +21,91% 

A) Aportes Previstos - Art. 43 A 8.166.135.078,66 8.348.365.895,50 11.167.047.837,01 +2.818.681.941,51 +33,76% 

B) Investimentos do Plano em R$ 1.034.631.196,69 1.451.916.854,86 1.773.964.048,78 +322.047.193,92 +22,18% 

C) Outros Diretos do Plano em R$ 11.327.809.877,61 11.879.539.626,57 15.007.151.108,34 +3.127.611.481,77 +26,33% 

D) Direitos Totais em R$ (A+B+C) 19.493.944.956,27 20.227.905.522,07 26.174.198.945,35 +5.946.293.423,28 +29,40% 

E) Custo Total do Plano em R$ 19.355.270.489,81 20.151.042.120,45 26.225.068.172,49 +6.074.026.052,04 +30,14% 

Déficit/Superávit Atuarial em R$ (D - E) 138.674.466,46 76.863.401,62 50.869.227,14 -127.732.628,76 -166,18% 

Custo do Plano em % da Folha 88,35% 91,56% 97,75% +6,18% +6,75% 
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3.PROVISÕES MATEMÁTICAS  
 

 
3.1. Quadro das Provisões Matemáticas para Registro Contábil: 
 

31/12/2015 
Contas Discriminação Valores (R$) 

2.2.7.2.1.00.00 Provisões Matemáticas Previdenciárias - Consolidação 2.034.058.119,15 

2.2.7.2.1.03.00 Plano Previdenciário -  Provisão Benefícios Concedidos 6.497.798.037,58 

2.2.7.2.1.03.01  Aposentad/Pensões/Outros Benef Plano Previdenciário do RPPS 7.785.740.708,20 

2.2.7.2.1.03.02  (-) Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS 920.394.395,96 

2.2.7.2.1.03.03  (-) Contribuições do Inativo para o Plano Previdenciário do RPPS 206.504.673,76 

2.2.7.2.1.03.04  (-) Contribuições Pensionista para Plano Previdenciário do RPPS 34.139.500,92 

2.2.7.2.1.03.05  (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS 126.904.099,98 

2.2.7.2.1.03.06  (-) Parcelamento de Débitos Previdenciários  - 

2.2.7.2.1.04.00 Plano Previdenciário - Provisão Benefícios a Conceder 6.703.307.918,58 

2.2.7.2.1.04.01  Aposentad/Pensões/Outros Benef Plano Previdenciário do RPPS 18.439.327.464,29 

2.2.7.2.1.04.02  (-) Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS 8.067.979.591,04 

2.2.7.2.1.04.03  (-) Contribuições do Ativo para o Plano Previdenciário do RPPS 3.422.480.185,43 

2.2.7.2.1.04.04  (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS 245.559.769,24 

2.2.7.2.1.04.05  (-)Parcelamento de Débitos Previdenciários  - 

2.2.7.2.1.05.00 Plano Previdenciário – Plano de Amortização 11.167.047.837,01 

2.2.7.2.1.05.01  (-) Outros Créditos do Plano de Amortização 11.167.047.837,01 

2.2.7.2.1.07.00 Provisões Atuariais para Ajustes do Plano - 

2.2.7.2.1.07.01   Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário - 
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4.COMENTÁRIOS FINAIS  
 

 
A presente avaliação atuarial foi realizada especificamente para dimensionar a 
situação financeira e atuarial do IPMC – Instituto de Previdência dos Servidores 
do Município de Curitiba, de acordo com metodologia, hipóteses e premissas 
citadas anteriormente, com os dados cadastrais dos servidores ativos, aposentados 
e pensionistas fornecidos pela Prefeitura e pelo Instituto. 
 
O resultado atuarial oficial obtido apresentou uma variação importante, passando 
de um pequeno superávit atuarial de R$ 76,863 milhões ou 0,35% a folha salarial 
futura em 31/12/2014 para um déficit de R$ 260,094 milhões ou 0,97% da folha 
nesta avaliação. 
 
Esta piora do resultado foi ocasionada pela combinação dos seguintes fatores: 
 

a) Redução da proporção de servidores ativos por inativo; 
b) Redução do número de servidores ativos, de 35.137 para 33.814; 
c) O aumento acima da expectativa da última avaliação atuarial no valor de 

remunerações e proventos; 
d) Impacto financeiro da devolução de parte dos aportes efetuados pela 

Prefeitura em 2015, devido à reclassificação de alguns benefícios 
concedidos a partir da Lei 12.821/08; 

e) Impacto atuarial da reclassificação dos benefícios;  
f) Rentabilidade 2015 de 9,23% abaixo da meta de 17,96% (INPC+6%); 
g) Atraso nos repasses patronais e aportes da Lei 12.821/2008 ao IPMC na 

ordem de R$ 209,2 milhões até dez/2015. 
 

Mesmo com a obrigatória regularização dos repasses, o plano ainda apresentará um 
déficit de aproximadamente R$ 50,869 milhões ou 0,19% da folha salarial futura. 
 
Por fim, salientamos que os resultados desta avaliação atuarial são extremamente 
sensíveis às variações das hipóteses e premissas utilizadas nos cálculos e que, 
quaisquer modificações destes fatores, poderão implicar variações substanciais nos 
resultados atuariais. 

 
Curitiba, 09 de Março de 2016. 

 

Luiz Cláudio Kogut 
Atuário - Miba 1.308 
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DECRETO - AVISO DE PUBLICAÇÃO Nº 46

A COORDENADORIA DE REFERÊNCIA LEGISLATIVA DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL,
no uso de suas atribuições e com fundamento no Decreto Municipal nº 1.216 de 20 de agosto de 2012,

RESOLVE

Tornar Público, Decreto nº 315 - Institui a Comissão de Análise da Gestão do Gasto Público do Município
de Curitiba, conforme anexo.

Secretaria do Governo Municipal, 27 de janeiro de 2017.

Torna Público, Decreto que Institui a Comissão

de Análise da Gestão do Gasto Público do

Município de Curitiba.

Josué Alves Figueira - Gestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA



 

 

                    PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA                        

 

 

 
DECRETO Nº 315  
 
   

 
Institui a Comissão de Análise da Gestão do Gasto Público do Município de Curitiba. 
 
 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO PARANÁ, no 
uso das atribuições legais que lhe foram conferidas nos incisos IV e V do artigo 72 da 
Lei Orgânica do Município de Curitiba, e com base no Protocolo n.º 04-003688/2017-
SMF, 
 
 
considerando os estudos e relatórios elaborados pelos Núcleos Financeiros da 
Secretaria Municipal de Finanças sobre a situação econômico-financeira do Município 
de Curitiba, 
 
considerando os princípios básicos da Administração Pública, a observância da 
publicidade como preceito geral e o direito fundamental de acesso às informações de 
interesse público,  
 
 
DECRETA: 
 
 
Art. 1º Fica instituída a Comissão de Análise da Gestão do Gasto Público do Município 
de Curitiba, com atribuição para: 
 
 
I - edição do relatório final, no prazo de 45 dias, da situação econômico-financeira da 
dívida fundada e flutuante, saldos de créditos especiais, restos a pagar e outros 
compromissos financeiros existentes até 1º de janeiro de 2017; 
 
 
II - demais avaliações da gestão dos recursos orçamentários, financeiros e patrimoniais 
necessários ao correto entendimento sobre o diagnóstico das finanças públicas 
municipais. 
 
 
§ 1º A Comissão será composta pelo Procurador-Geral do Município, Secretário do 
Governo Municipal e Secretário Municipal de Finanças. 
 
 
§ 2º Em eventual impedimento os membros da Comissão poderão indicar 
representantes legais para o exercício das referidas atribuições. 
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Art. 2º Fica autorizada à Comissão a expedição dos atos necessários ao cumprimento 
do presente decreto.  
 
 
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
PALÁCIO 29 DE MARÇO, em 23 de janeiro de 2017. 
 
 
 
 

Rafael Valdomiro Greca de Macedo 
Prefeito Municipal 
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DECRETO Nº 1685

O PREFEITO DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições legais que lhe
foram conferidas pelos IV do artigo 72 da Lei Orgânica do Município de Curitiba e em conformidade com
o disposto na Lei Municipal nº 15.044, de 28 de junho de 2017, que autoriza o Poder Executivo a
reconhecer dívidas não empenhadas relativas a despesas realizadas até 31 de dezembro de 2016, bem
como a renegociar o pagamento da dívida pública vencida até tal data, no âmbito da Administração
Direta, Autárquica e Fundacional, e dá outras providências, com base no Protocolo n.º 01-090597/2017 -
PMC,

DECRETA:

Art. 1º A adesão à renegociação por meio de oferta pública de desconto de crédito será efetuada pelo
credor dos débitos de que trata a Lei Municipal nº 15.044, de 28 de junho de 2017, mediante
requerimento protocolado na Secretaria Municipal de Finanças - SMF, localizada no Palácio 29 de
Março, 2º andar, com as seguintes informações, conforme o Anexo I, deste decreto:

I - identificação do credor, contendo o número de inscrição no CNPJ ou CPF e domicílio;

II - identificação do representante legal ou administrador, mediante apresentação e entrega do Contrato
Social ou Estatuto e respectivas alterações, acompanhado do extrato de informações atualizadas da
pessoa jurídica (Certidão Simplificada) da Junta Comercial ou documento equivalente;

III - procuração do signatário, com poderes para requerer a adesão à renegociação, quando não for o
representante legal ou administrador;

IV - identificação do órgão ou entidade contratante (secretaria, fundo, fundação ou autarquia), número do
contrato ou do procedimento licitatório, dispensa ou inexigibilidade, objeto (bem ou obras entregues ou
serviço executado que originou o débito), período da execução ou data da entrega;

V - identificação da(s) nota(s) fiscal(is) ou fatura(s), valor correspondente ao objeto contratado e
executado, bem como o número de protocolo do processo de pagamento; e

VI - declaração expressa de adesão à renegociação por meio de oferta pública de desconto de crédito,
assinada pelo representante legal ou seu procurador, com firma devidamente reconhecida, submetendo-
se, conforme o Anexo I, deste decreto, às seguintes condições:

Regulamenta a Renegociação de Débitos por

meio de oferta pública de desconto de crédito

estabelecida na Lei Municipal nº 15.044, de 28

de junho de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA



a) novação da dívida, nos termos do inciso I do artigo 360 da Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de
2002 - Código Civil;

b) extinção da dívida anterior e das respectivas garantias a ela relacionadas;

c) alteração da data de vencimento da dívida;

d) alteração da ordem cronológica de pagamentos;

e) renúncia a todos os encargos decorrentes da mora do Município;

f) declaração de que o débito reclamado não está prescrito, nos termos do Decreto Federal nº 20.910, de
6 de janeiro de 1932;

g) declaração de que o débito reclamado não é alvo de demanda judicial ou, caso o seja e desde que
antes da prolação da sentença, comprovação do protocolo de pedido de desistência da respectiva ação
e consentimento do Município de Curitiba através da Procuradoria-Geral do Município, nos processos em
que a citação já tiver ocorrido; e

h) ciência de que o requerimento somente será deferido e de que a dívida somente será reconhecida se
atendidos os requisitos estabelecidos na referida lei e no respectivo decreto.

Parágrafo único. Ficam dispensadas da apresentação dos documentos acima as empresas cuja
habilitação já tenha sido deferida no Programa de Parcelamento previsto na Lei Municipal nº
15.044, de 28 de junho de 2017.

Art. 2º Após o protocolo do Requerimento de Adesão à participação na oferta pública de desconto de
crédito, a Secretaria Municipal de Finanças encaminhará o processo ao órgão ou entidade gestora do
contrato, responsável pela execução da respectiva ação, para que confira, ratifique ou indefira os valores
apresentados.

Art. 3º A novação decorrente da adesão à renegociação por meio de oferta pública de desconto de
crédito dar-se-á pelo somatório dos créditos líquidos de retenções tributárias de caráter
obrigatório (Contribuição Previdenciária, Imposto de Renda Retido na Fonte, Imposto Sobre
Serviços de qualquer natureza).

Art. 4º Nos casos em que o vencedor do certame tenha aderido ao Programa de Parcelamento de
Débitos regulamentado pelo Decreto Municipal nº 1.290, de 17 de julho de 2017, será deduzido do saldo
credor o valor arrematado.
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Parágrafo único. O saldo credor e o valor das parcelas será automaticamente recalculado, preservado o
número de prestações remanescentes, exceto nos casos em que o saldo remanescente do crédito seja
igual ou inferior ao valor de uma prestação mensal do parcelamento originário.

Art. 5º A oferta pública de desconto de créditos será realizada por meio eletrônico e normatizada por
edital específico, através da plataforma e-COMPRAS CURITIBA, na página da web http://www.e-
compras.curitiba.pr.gov.br/.

Art. 6º O edital a que se refere o art. 5° deste decreto deverá conter:

I - data, local e horário da sessão;

II - descrição do objeto;

III - montante de recursos ofertados pelo Município;

IV - condições de participação e habilitação dos interessados;

V - percentuais mínimos de desconto sobre os valores dos créditos;

VI - etapas da oferta e classificação das propostas; e

VII - cronograma de pagamento.

Art. 7º A Secretaria Municipal de Finanças publicará o edital de oferta pública de desconto de crédito
com a antecedência mínima de 5 dias úteis.

Parágrafo único. A realização das ofertas públicas de desconto dependerá do fluxo orçamentário
e financeiro disponível no respectivo exercício. 

Art. 8º O pagamento somente será efetuado em conta corrente cadastrada junto ao Município e
vinculada ao CNPJ ou CPF do credor.

Parágrafo único. Para fins da regulamentação prevista no §2º do artigo 3º da Lei Municipal n.º 15.044, de
28 de junho de 2017, o pagamento referido no caput será realizado no prazo de 30 dias a partir da
publicação da ata do certame.
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Art. 9º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PARTE INTEGRANTE DO DECRETO MUNICIPAL Nº 1685/2017

ANEXO I

REQUERIMENTO DE ADESÃO AO PROGRAMA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS POR MEIO DE
OFERTA PÚBLICA DE CRÉDITOS COM NOVAÇÃO DA DÍVIDA ESTABELECIDO NA LEI N° 15.044,
DE 28 DE JUNHODE 2017.

_______________________________(NOME DO CREDOR)___________________, (qualificação)
inscrita no CNPJ/CPF ____________________ (número do CNPJ ou do CPF), com sede no
__________________ (endereço), neste ato representada por ___________ (nome) __________, em
atenção do Decreto n° _______, vem REQUERER ADESÃO ao Programa de Renegociação de Débitos
por meio de Oferta Pública de Créditos com Novação da Dívida estabelecido na Lei Municipal n° 15.044,
de 28 de junho de 2017, declara-se credora do(s) valor(es) descrito(s) no Anexo II.

Declaro, com o presente Requerimento de Adesão, concordância expressa com as seguintes condições
estabelecidas na Lei Municipal n° 15.044 de 28 de junho 2017 e no Decreto Municipal n° 1.685, de 18 de
setembro de 2017:

a) novação da dívida, nos termos no I do artigo 360, da Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 -
Código Civil;

b) extinção da dívida anterior e das respectivas garantias a ela relacionadas;

c) alteração da data de vencimento da dívida;

d) alteração da ordem cronológica de pagamentos do Município;

e) renúncia a todos os encargos decorrentes da mora do Município;

f) que o débito reclamado não está prescrito, nos termos do Decreto Federal nº 20.910, de 6 de janeiro
de 1932;

Rafael Valdomiro Greca de Macedo

Prefeito Municipal

Vitor Acir Puppi Stanislawczuk

Secretário Municipal de Finanças
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g) que o débito reclamado não é alvo de demanda judicial ou, caso o seja e desde que antes da prolação
da sentença, comprovação do protocolo de pedido de desistência da respectiva ação e consentimento do
Município de Curitiba através da Procuradoria-Geral do Município, nos processos em que a citação já
tiver ocorrido; e

h) ciência de que o presente requerimento somente será deferido e a dívida reconhecida se atendidos os
requisitos estabelecidos na referida lei e respectivo decreto.

Curitiba, _____ de _______________ de 2017.

_____________________________

Representante legal ou Procurador

Nome:

CPF:

PARTE INTEGRANTE DO DECRETO MUNICIPAL Nº 1685/2017

ANEXO II

RELAÇÃO DE VALORES A RECEBER

Valor total dos créditos declarados: ______________________

Curitiba, _____ de _______________ de 2017.

_____________________________

Representante legal ou Procurador

Nome:

CPF:
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PALÁCIO 29 DE MARÇO, 18 de setembro de 2017.
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LEI COMPLEMENTAR Nº 101

A CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO PARANÁ, aprovou e eu, Prefeito
Municipal, sanciono a seguinte lei complementar:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

 Art. 1º Esta Lei Complementar estabelece normas de finanças públicas no âmbito do Município de
Curitiba, voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e previdenciária com a adoção de
mecanismos de controle e preservação do equilíbrio das contas públicas, com amparo no art. 30, incisos
I e II, da Constituição Federal e na Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

 § 1º A responsabilidade na gestão fiscal e previdenciária pressupõe a ação planejada e transparente de
todos os Poderes, órgãos e entidades do Município, pela qual se previnam riscos e se corrijam desvios
capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, bem como o cumprimento de metas de resultados
entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições para a renúncia de receita, a geração de
despesas com pessoal, o planejamento de despesas correntes relativas à implementação de
equipamentos públicos, seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de
crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em "Restos a Pagar".

 § 2º Nas referências ao Município de Curitiba feitas nesta Lei Complementar estão compreendidos:

 I - o Poder Executivo e o Poder Legislativo municipais;

 II -a Administração direta, bem como fundos, autarquias, fundações, empresas estatais dependentes e
serviços sociais autônomos.

 Art. 2º Para os efeitos desta Lei Complementar, aplicam-se as seguintes definições:

 I - empresa estatal dependente: empresa controlada que receba do ente controlador recursos
financeiros para pagamento de despesas com pessoal ou de custeio em geral ou de capital, excluídos,
no último caso, aqueles provenientes de aumento de participação acionária;

 II- receita corrente líquida: somatório das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, industriais,
agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes, deduzida a
contribuição dos servidores para o custeio do seu sistema de previdência e assistência social e as
receitas provenientes da compensação financeira citada no § 9º do art. 201 da Constituição Federal.

 III - serviço social autônomo: entidade sem fins lucrativos com personalidade jurídica de direito privado,
criada por lei e vinculada ao Município por cooperação mediante contrato de gestão.

CAPÍTULO II
DO PLANEJAMENTO E DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Estabelece normas de finanças públicas no

âmbito do Município de Curitiba, voltadas para

a responsabi l idade da gestão f iscal  e

previdenciária, e dá outras providências.
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 Art. 3º Até 30 (trinta) dias após a publicação dos orçamentos, nos termos em que dispuser a Lei de
Diretrizes Orçamentárias, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de
execução mensal de desembolso.

 § 1º Os recursos legalmente vinculados a finalidade específica serão utilizados exclusivamente para
atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.

 § 2º O Poder Executivo poderá estabelecer o contingenciamento preventivo das despesas, visando à
cobertura de riscos e desequilíbrios fiscais, originários de despesas extraordinárias ou da frustração na
arrecadação de receitas.

 Art. 4º Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o
cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, nos
termos da Lei Complementar Federal n° 101, de 4 de maio de 2000, os Poderes promoverão, por ato
próprio e nos montantes necessários, nos 30 (trinta) dias subsequentes, limitação de empenho e
movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e por esta
Lei Complementar.

 Art. 5º A limitação de empenho e movimentação financeira de que trata o art. 4º será feita por iniciativa
de cada Poder, de forma proporcional à respectiva participação orçamentária, nos termos da Lei de
Diretrizes Orçamentárias.

 § 1º No caso de restabelecimento da receita prevista, ainda que parcial, a recomposição das dotações
cujos empenhos foram limitados dar-se-á de forma proporcional às reduções efetivadas.

 § 2º Não serão objeto de limitação as despesas que impliquem a inobservância dos índices
constitucionais e legais e aquelas destinadas ao pagamento do serviço da dívida.

 § 3º Enquanto houver necessidade da limitação de empenho prevista no caput, será vedado ao Chefe
do Poder Executivo a prática de ato que implique aumento das despesas com pessoal.

 Art. 6º Para os fins do disposto no art. 167, inciso IV, da Constituição Federal, possuem natureza de
receita de impostos os saldos financeiros de Poder, órgão ou fundo originados de transferências de
recursos provenientes da arrecadação de impostos.

 Art. 7º É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no § 2º do art. 1º, nos últimos dois quadrimestres
do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele,
ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de
caixa para este efeito.

 § 1º Não se considera contração de obrigação de despesa, para os fins da proibição de que trata o
caput, a celebração de contrato, de outros ajustes ou a prática de ato do qual decorram:

 I - despesas relativas a serviço contínuo, desde que preexistente e essencial à manutenção da
Administração em condições de eficiência;

 II - despesas assumidas para o enfrentamento de situação de calamidade pública, reconhecida pelo
Poder Legislativo.

 § 2º Nas hipóteses do § 1º:
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 I - a obrigação do titular de Poder ou órgão referido no § 2º do art. 1º limitar-se-á a providenciar
disponibilidade de caixa para o pagamento de todas as despesas liquidadas e empenhadas até o final do
mandato;

 II - as despesas vincendas no ano seguinte serão executadas com recursos orçamentários relativos ao
respectivo exercício. 

CAPÍTULO III

DA DESPESA PÚBLICA

Seção I

Da Geração da Despesa

 Art. 8º Será considerada não autorizada, irregular e lesiva ao patrimônio público a geração de despesa
ou assunção de obrigação que não atenda o disposto nos arts. 10, 11, 12 e 13 desta Lei Complementar.

 Art. 9º. A criação, expansão ou aperfeiçoamento da atuação estatal por meio de novos programas,
projetos ou ações que acarretem aumento da despesa será acompanhado de:

 I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois
subsequentes;

 II - declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira
com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes
Orçamentárias;

 III - comprovação de que o Poder ou órgão não excedeu, até o quadrimestre anterior, os limites de
despesas com pessoal estabelecidos no art. 15 desta Lei Complementar, bem como no art. 20 e no
parágrafo único do art. 22, ambos da Lei Complementar Federal n° 101, de 4 de maio de 2000;

 IV - estimativa, nos limites da disponibilidade orçamentária, de todas as despesas de custeio essenciais
ao funcionamento do órgão proponente, acompanhada de relatório com a síntese de todos os empenhos
relativos às despesas já contraídas com serviços contínuos e necessários à manutenção da
Administração e com execução prevista para o período de competência.

§ 1º Para os fins desta Lei Complementar, considera-se:

I - adequada com a Lei Orçamentária Anual a despesa objeto de dotação específica e suficiente, ou que
esteja abrangida por crédito genérico, de forma que somadas todas as despesas da mesma espécie,
realizadas e a realizar, previstas no programa de trabalho, não sejam ultrapassados os limites
estabelecidos para o exercício e que seja compatível com a programação financeira em vigor;

II - compatível com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias a despesa que se conforme às
diretrizes, objetivos, prioridades e metas previstos nesses instrumentos e não infrinja qualquer de suas
disposições;

III - ajustada às normas de responsabilidade fiscal a despesa cujo pagamento não prejudique as
disponibilidades orçamentárias necessárias ao atendimento de despesas anteriormente contratadas e
das despesas com serviços contínuos e necessários à manutenção da Administração.
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§ 2º A estimativa de que trata o inciso I do caput deste artigo será acompanhada das premissas e
metodologia de cálculo utilizadas.

§ 3º Ressalva-se do disposto neste artigo a despesa considerada irrelevante, entendida como aquela
dispensável de processo licitatório, nos termos do art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, e aquelas que vierem a ser assim definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

§ 4º As normas do caput e incisos deste artigo constituem condição prévia para:

I - empenho e licitação de serviços, fornecimento de bens e execução de obras;

II - celebração de desapropriação amigável ou propositura de ação de desapropriação de imóveis
urbanos.

Subseção I
Da Implementação de Equipamentos Públicos

 Art. 10. Anteriormente à instauração de procedimentos licitatórios e à celebração de convênios ou
empréstimos, projetos que versem sobre a implementação de equipamentos públicos destinados à
prestação de serviços que possam gerar despesas de pessoal ou de custeio devem estar
acompanhados de dados descritivos e analíticos acerca das características operacionais do
equipamento a ser implementado, entre as quais, caso aplicáveis, e de forma não exaustiva, figurarão
necessariamente as seguintes:

I - objetivos do projeto e compatibilidade com o Plano Plurianual;

II - quadro de desembolso para utilização dos recursos, incluindo:

a) cronograma do projeto;

b) custos de implantação e operação;

c) fontes de financiamento;

d) garantias de cumprimento das obrigações a serem assumidas.

III - demanda a ser suprida e estimativa de atendimento dos usuários;

IV - projeção de despesas com pessoal;

V - investimentos pré-operacionais;

VI - projeção de custos fixos operacionais mensais;

VII- - projeção de custos com conservação e manutenção;

VIII - projeção do cumprimento dos limites de despesas com pessoal da Lei Complementar Federal nº
101, de 4 de maio de 2000;

IX - análises comparativas com experiências de outros Municípios na implementação de equipamentos
similares ao pretendido;
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X - série histórica de recursos destinados ao órgão nos orçamentos de exercícios anteriores.

Subseção II
Da Despesa Obrigatória de Caráter Continuado

 Art. 11.Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei ou ato
administrativo normativo que fixe para o Município a obrigação legal de sua execução por um período
superior a dois exercícios.

 § 1º Os atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata o caput deverão ser instruídos com a
estimativa e a comprovação referidas nos incisos I e III do art. 10 e com a demonstração da origem dos
recursos para seu custeio.

 § 2º Para efeito do atendimento do disposto no § 1º, o ato será acompanhado de comprovação de que a
despesa criada ou aumentada não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo referido no
art. 4º, §§ 1º e 2º, da Lei Complementar Federal n° 101, de 4 de maio de 2000, devendo seus efeitos
financeiros, nos períodos seguintes, ser compensados pelo aumento permanente de receita ou pela
redução permanente de despesa.

 § 3º Para efeito do disposto no § 2º, considera-se aumento permanente de receita o proveniente da
elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição, ou
redução de incentivos fiscais.

 § 4º A comprovação referida no § 2º, apresentada pelo proponente, conterá as premissas e metodologia
de cálculo utilizadas, sem prejuízo do exame de compatibilidade da despesa com as demais normas do
Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

 § 5º A despesa de que trata este artigo não será executada antes da implementação das medidas
referidas no § 2º, as quais integrarão o instrumento que a criar ou aumentar.

 § 6º O disposto no § 1º deste artigo não se aplica às despesas destinadas ao serviço da dívida nem ao
reajustamento de remuneração de pessoal de que trata o inciso X do art. 37 da Constituição Federal.

 § 7º Considera-se aumento de despesa a prorrogação daquela criada por prazo determinado.

 § 8º Caso a estimativa de recursos a que se refere o § 1º seja frustrada e o ato de criação da despesa
de caráter continuado ainda não tenha se exaurido, seus efeitos futuros poderão ser suspensos pelo
titular de Poder ou órgão referido no § 2º do art. 1º, até que se demonstre o restabelecimento da receita
prevista, ainda que parcial, ou se indiquem medidas de compensação.

 Art. 12. Os projetos de lei e atos administrativos referentes a despesas com pessoal do Poder Executivo
deverão atender aos seguintes quesitos:

 I - solicitação inicial do órgão interessado à Secretaria Municipal de Finanças, contendo estimativas dos
impactos sobre a folha de pagamento, encargos sociais e benefícios, bem como declaração do Titular do
Órgão de que o aumento de despesa decorrente da solicitação formulada é compatível com a dotação
prevista para o órgão na Lei Orçamentária Anual e atende aos demais requisitos da Lei Complementar
Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, especialmente os arts. 16 e 17;

II - análise e parecer da Assessoria Jurídica do órgão ou entidade solicitante, evidenciando os aspectos
da legalidade da despesa;

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

5



III - conferência e avaliação do impacto orçamentário, elaborado pelo respectivo Núcleo Administrativo e
Financeiro - NAF;

IV - apresentação de parecer fundamentado quanto ao mérito da solicitação pela Secretaria Municipal de
Recursos Humanos;

V - em caso de admissão de pessoal para reposição de quadros de servidores, deverá o órgão
proponente apresentar a relação discriminada dos servidores a serem substituídos do último exercício;

VI - conferência, pela Diretoria de Orçamento, do demonstrativo de adequação orçamentária elaborado
pelo órgão ou entidade interessada;

VII - avaliação e parecer sobre o demonstrativo das estimativas dos impactos sobre a folha de
pagamento, encargos sociais e benefícios, pela Diretoria de Orçamento, com vistas ao controle da
despesa de pessoal, conforme estabelecido nos arts. 18 a 20 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4
de maio de 2000;

§ 1º O Secretário Municipal de Finanças poderá solicitar o parecer do Instituto de Previdência dos
Servidores do Município de Curitiba - IPMC, evidenciando o impacto das despesas sobre o Equilíbrio
Financeiro e Atuarial do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS.

§ 2º Nos casos em que houver alterações na proposta original que impliquem modificação no impacto
previsto, o processo deverá ser devolvido ao órgão ou entidade interessada para que se pronuncie
novamente quanto à adequação orçamentária e financeira.

§ 3º Para fins de comprovação da adequação orçamentária com a Lei Orçamentária Anual, o órgão ou
entidade interessada deverá demonstrar que a dotação orçamentária a ser onerada comporta o
acréscimo de despesa proposto para o exercício, devendo o respectivo cálculo ter por base o valor
atualizado e projetado até o final do exercício das despesas realizadas e a realizar.

§ 4º As estimativas de impacto orçamentário de que trata o inciso I do caput deste artigo deverão conter
os acréscimos de despesas para o exercício em que entrarem em vigor e para os 2 (dois) subsequentes,
bem como as demais informações necessárias à demonstração da exatidão dos cálculos apresentados
em formulário próprio.

Seção II

Das Despesas com Pessoal

Subseção I

Definições e Limites

 Art. 13. Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como despesa total com pessoal: o
somatório dos gastos com servidores ativos, inativos e pensionistas, relativos a mandatos eletivos,
cargos, funções ou empregos, civis e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias,
tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e
pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza,
bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência.

 § 1º Os valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra que se referem à substituição de
servidores e empregados públicos serão contabilizados como "Outras Despesas de Pessoal".
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 § 2º A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as
dos onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência.

 Art. 14. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição Federal, a despesa total com
pessoal, em cada período de apuração, não poderá exceder 60% (sessenta por cento) da receita
corrente líquida do Município.

 § 1º Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo, não serão computadas as
despesas:

 I - de indenização por exoneração ou demissão de servidores ou empregados;

 II - relativas a incentivos à exoneração ou demissão voluntária;

 III - decorrentes de decisão judicial eficaz antes de o Poder exceder os limites estabelecidos nos arts. 19
e 20 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

 IV - com inativos, ainda que por intermédio de fundo específico, custeadas por recursos provenientes:

 a) da arrecadação de contribuições dos segurados;

 b) da compensação financeira de que trata o § 9º do art. 201 da Constituição Federal;

 c) das demais receitas diretamente arrecadadas por fundo vinculado a tal finalidade, inclusive o produto
da alienação de bens, direitos e ativos, bem como seu superávit financeiro.

 § 2º Observado o disposto no inciso III do § 1º, as despesas com pessoal decorrentes de sentenças
judiciais serão incluídas no limite do respectivo Poder ou órgão referido no art. 16.

 § 3º Para fins da apuração do limite da despesa com pessoal, não serão computados na base de cálculo
da receita corrente líquida os valores pertencentes ao Fundo de Urbanização de Curitiba - FUC e que
sejam destinados ao pagamento dos contratos de concessão do serviço público de transporte.

 Art. 15. A repartição do limite global do art. 14 não poderá exceder os seguintes percentuais:

 I - 6% (seis por cento) para o Legislativo;

 II - 54% (cinquenta e quatro por cento) para o Executivo.

 Parágrafo único. A Lei Orçamentária Anual será elaborada com base nos percentuais definidos neste
artigo.

 Art. 16. Para fins de cumprimento do disposto no art. 20, inciso II, da Lei Complementar Federal nº 101,
de 4 de maio de 2000, e no art. 15 desta Lei, serão consideradas no limite dos Poderes ou órgãos
referidos no § 2º do art. 1º desta Lei as despesas de pessoal pagas a inativos e pensionistas relativos a
proventos de aposentadoria, reformas e pensões bem como encargos sociais e contribuições recolhidas
pelo Município a entidade de previdência, financiadas com recursos do Tesouro Municipal.

Art. 17. A variação nominal da despesa total com pessoal ativo dos entes referidos no § 2º do art. 1º
desta Lei, a cada exercício, não poderá superar 80% (oitenta por cento) da variação nominal da receita
corrente líquida apurada no exercício anterior.
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§ 1o Para os fins do disposto no caput, a elaboração da Lei Orçamentária Anual deverá observar a
projeção da variação da receita corrente líquida para o exercício corrente.

§ 2o Observar-se-ão na execução orçamentária os índices definitivos da variação da receita corrente
líquida do exercício anterior.

§ 3o Essa restrição se aplica inclusive à revisão geral anual, reajustes salariais, avanços e crescimentos
na carreira, enquadramentos salariais, transições na carreira e demais vantagens eventuais e pessoais,
ressalvada, no caso de ultrapassagem do limite, a reposição decorrente de exoneração, demissão,
aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança.

Art. 18. É nulo de pleno direito o ato que provoque aumento da despesa com pessoal e não obedeça aos
limites estabelecidos nos arts. 14 e 15 desta Lei Complementar e as regras da Lei Complementar
Federal n° 101, de 4 de maio de 2000, incluindo-se para esses efeitos os gastos com aposentados e
pensionistas.

Parágrafo único. É também vedada a concessão de reajustes sobre vencimentos, gratificações,
adicionais e subsídios de servidores públicos, cargos não efetivos e servidores celetistas, que seja total
ou parcialmente implementada a partir dos 2 (dois) últimos quadrimestres do mandato do titular do
Poder, mesmo que seja estabelecida de forma escalonada ou programada para exercícios
subsequentes.

Art. 19. A verificação do cumprimento dos limites com gastos de pessoal será realizada ao final de cada
quadrimestre.

§ 1º Sem prejuízo do disposto no art. 22, parágrafo único, da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de
maio de 2000, se a despesa total com pessoal de cada um dos Poderes exceder a 92,6% (noventa e
dois vírgulas seis por cento) dos limites estabelecidos nesta Lei Complementar, deverão ser reduzidas as
despesas com:

I - cargos em comissão e funções gratificadas;

II - concessões de horas extraordinárias e descanso semanal remunerado (DSR);

III - contratos de Regime Integral de Trabalho (RIT);

IV - contratação de serviços terceirizados.

§ 2º As medidas saneadoras dispostas no parágrafo anterior devem ser comprovadamente suficientes
para que o Poder não exceda o percentual estabelecido no art. 22, parágrafo único, da Lei
Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 20. A revisão ou a concessão de reajustes sobre vencimentos e subsídios de servidores públicos,
cargos não efetivos e servidores celetistas do Poder Executivo deverá respeitar a sistemática prevista no
art. 13 e ser obrigatoriamente aprovada pelo Conselho de Gestão e Responsabilidade Fiscal do
Município de Curitiba, previsto no art. 32 e seguintes desta Lei Complementar.

Parágrafo único. As regras dispostas no caput deste artigo serão normatizadas pelo Conselho de Gestão
e Responsabilidade Fiscal do Município de Curitiba, previsto no art. 32 e seguintes desta Lei
Complementar.  
CAPÍTULO IV
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GESTÃO DAS RECEITAS PÚBLICAS E BENEFÍCIOS FISCAIS

Art. 21. Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a instituição, previsão e
efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do Município e a eficiência dos
programas de benefícios e incentivos fiscais.

Art. 22. Até trinta dias após a publicação dos orçamentos, as receitas previstas serão desdobradas, pelo
Poder Executivo, em metas bimestrais de arrecadação, com a especificação em separado das medidas
de combate à evasão e à sonegação, da quantidade e valores de ações ajuizadas para cobrança da
dívida ativa, bem como da evolução do montante dos créditos tributários passíveis de cobrança
administrativa.

Parágrafo único. Os efeitos dos benefícios e incentivos fiscais sobre as metas de resultado primário e
resultado nominal, nos termos da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, constarão
em relatório próprio.

Art. 23. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra ou
não renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no
exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, e atender ao disposto na Lei de
Diretrizes Orçamentárias e às seguintes condições:

I - demonstração pelo proponente de que a renúncia, se houver, foi considerada na estimativa de receita
da lei orçamentária e de que não afetará as metas de resultado primário e resultado nominal, previstas
no anexo próprio da Lei de Diretrizes Orçamentárias;

II - a renúncia deverá estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no
caput, por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de
cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição ou redução de outros incentivos fiscais, em valor
equivalente, no mínimo, ao benefício a ser concedido.

Art. 24.  A concessão de incentivos e benefícios fiscais no Município de Curitiba observará as regras
dispostas nesta Lei Complementar, além das seguintes condições:

I - os incentivos fiscais só poderão ser concedidos por tempo determinado e mediante regulamentação
por decreto do Chefe do Poder Executivo;

II - realização prévia de estudos de viabilidade econômica e financeira relativos à criação e concessão de
benefícios tributários, de acordo com as peculiaridades de cada empreendimento;

III - aprovação pelo Conselho de Gestão e Responsabilidade Fiscal do Município de Curitiba de que
tratam os arts. 32 e seguintes desta Lei Complementar, de proposta técnica de solicitação de benefícios
tributários, contendo metas de investimento, condicionantes e obrigações que deverão ser assumidas
pelas empresas beneficiadas e auditadas pelo Município;

IV - submissão à sistemática de acompanhamento, controle e avaliação do benefício fiscal pelo prazo
determinado no inciso I do caput deste artigo, obedecendo a aferição de indicadores de caráter
econômico, tecnológico, ambiental e espacial, além de responsabilização pelo cumprimento de metas
estabelecidas nos projetos em termos de volume de arrecadação de ISS, número de empregos gerados
no mercado local, número de benefícios sociais aos empregados e à comunidade e quantidade de
empresas complementares implantadas.

§ 1º Somente poderão ser concedidos incentivos fiscais a pessoas jurídicas que comprovem:
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I - não possuir passivos ambientais;

II - não estar incluída no Cadastro de Empregadores do Ministério do Trabalho e Emprego por
exploração do trabalho escravo.

§ 2º Os incentivos fiscais não poderão ser concedidos a contribuinte que:

I - esteja irregular junto ao Cadastro de Contribuintes do Município de Curitiba;

II - esteja inscrito na Dívida Ativa do Município de Curitiba;

III - seja sócio de pessoa jurídica empresarial inscrita na Dívida Ativa do Município de Curitiba ou que
tenha a inscrição cadastral cancelada ou suspensa;

IV - esteja irregular ou inadimplente com parcelamento de débitos fiscais.

§ 3º A Secretaria de Finanças comunicará aos titulares de benefícios tributários que estejam
enquadrados em alguma das situações descritas no § 2º para regularizarem sua situação no prazo
máximo de 180 (cento e oitenta) dias, após a publicação desta Lei Complementar, sob pena de
revogação do benefício.

§ 4º Perderá o direito ao benefício tributário previsto nesta Lei, com a consequente restauração da
sistemática normal de apuração do imposto e a imediata devolução aos cofres públicos municipais de
todos os valores não recolhidos, decorrentes do benefício concedido, acrescidos de juros e correção
monetária, o contribuinte que realizar qualquer tipo de operação empresarial ou mudança societária que
o caracterize como sucessor ou represente redução no volume de operações ou desativação de outra
empresa, integrante do grupo econômico que realize negócios com o mesmo tipo de produto objeto do
referido benefício.

Art. 25. O contribuinte que, agindo com dolo ou má fé, não aplicar ou aplicar indevidamente os valores
recebidos a título de incentivo decorrente desta lei, deverá devolver os valores deduzidos indevidamente
do respectivo imposto atualizados monetariamente e acrescidos de juros moratórios de 1% (um por
cento) ao mês e de multa de 40% (quarenta por cento), além de outras cominações legais.

CAPÍTULO V

TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL

Art. 26. A transparência da gestão fiscal no Município de Curitiba obedecerá às regras estabelecidas na
Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, e será promovida mediante:

I - incentivo à participação popular e ao controle social da gestão pública; 

II - disponibilização nos sítios eletrônicos do Governo Municipal de informações sobre a execução
orçamentária e financeira, contratos, despesas com pessoal e seus encargos e situação do
endividamento público;

III - informações sobre os resultados dos programas de incentivos fiscais oferecidos pelo Município;

IV - disponibilização de informações sobre os fundos instituídos pelo Governo Municipal.

Art. 27. Na elaboração e execução do Orçamento-Geral do Município, em cada exercício, os Poderes
deverão observar o limite de 0,6% (zero vírgula seis por cento) da receita corrente líquida para aplicação
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em serviços de publicidade e propaganda a serem contratados ou realizados no âmbito da Administração
direta, autárquica e fundacional ou à conta de fundos especiais. 

§ 1º Os serviços de publicidade e propaganda que envolvam matéria de divulgação obrigatória, urgente
ou de ordem legal poderão ser excepcionados, na forma definida em decreto do chefe do respectivo
Poder.

§ 2º A repartição do percentual de gastos com publicidade e propaganda entre os Poderes será realizada
utilizando-se como parâmetro os valores efetivamente liquidados nos três exercícios anteriores à
publicação desta Lei Complementar.

Art. 28.O Município, por meio da Secretaria Municipal de Finanças, será competente para a elaboração
da previsão da receita corrente líquida para o exercício financeiro e pela metodologia de repartição do
percentual definido no art. 27 desta Lei Complementar.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

Art. 29. Os Poderes Executivo e Legislativo Municipais são garantidores das obrigações do Instituto de
Previdência dos Servidores do Município de Curitiba - IPMC derivadas do dever de custeio dos valores
devidos por proventos pela aposentadoria, reforma, pensões e outros benefícios, concedidos e a
conceder.

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo compreende a integralidade da contribuição patronal
prevista no art. 74 da Lei n° 9.626, de 8 de julho de 1999, e a cobertura de eventual déficit do Regime
Próprio de Previdência Social, proporcionalmente ao valor financeiro dos benefícios pagos referentes a
cada Poder. 

Art. 30. O Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Curitiba - IPMC poderá acessar todos
os dados relativos às aposentadorias e demais benefícios pagos aos inativos de todos os Poderes e
órgãos referidos no § 2º do art. 1º desta Lei. 

CAPÍTULO VII
DO CONSELHO DE GESTÃO E RESPONSABILIDADE FISCAL

DO MUNICÍPIO DE CURITIBA 

Art. 31. Institui-se o Conselho de Gestão e Responsabilidade Fiscal do Município de Curitiba, de caráter
consultivo e deliberativo, incumbido de deliberar: 

§ 1º No que se refere ao Poder Executivo: 

I - previamente à execução orçamentária sobre a realização das despesas de capital relativas a obras
públicas, participação em constituição ou aumento de capital de empresas estatais e aquisição de
imóveis; 

II - sobre a celebração de convênios, contratos de gestão e instrumentos congêneres; 

III - sobre benefícios e incentivos fiscais; 

IV - sobre contratações, planos de carreira e política salarial da Administração Direta; 
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V - sobre contratação de operações de crédito, financiamento e concessão de garantias do Executivo
Municipal; 

§ 2º No que se refere aos entes referidos no inciso II do § 2º do art. 1º desta Lei Complementar: 

I - sobre o custeio, a gestão financeira, contábil e patrimonial; 

II - sobre as contratações, planos de carreira e política salarial; 

III - sobre a execução de contratos, convênios, acordos e ajustes que impliquem ônus para o Município. 

§ 3º O Conselho desenvolverá estudos e análises técnicas para otimizar as despesas e qualificar os
gastos públicos, em conformidade com os itens dispostos nos parágrafos anteriores deste artigo. 

Art. 32. O Conselho integrará a estrutura organizacional do Poder Executivo e estará vinculado à
Secretaria Municipal de Finanças, sendo constituído pela Secretaria Executiva e pelos seguintes
conselheiros:

I - o Secretário Municipal de Finanças, que o presidirá;

II - o Secretário Municipal de Recursos Humanos;

III - o Secretário de Governo Municipal;

IV - o Procurador Geral do Município;

V - o Secretário de Comunicação Social. 

§ 1º Nos casos do inciso I do § 1º do art. 31 desta Lei Complementar, terão assento e voto o Presidente
do IPPUC e o Secretário Municipal de Obras Públicas. 

§ 2º A função de conselheiro, não remunerada, tem caráter relevante e o seu exercício é considerado
prioritário, justificando e abonando ausências em qualquer outra função, quando decorrentes do
comparecimento às suas assembleias, reuniões ou outras participações de interesse do Conselho. 

§ 3º Compete à Secretaria Executiva: 

I - expedir as convocações para as reuniões e secretariá-las, bem como registrar os votos e elaborar as
atas; 

II - oficiar as resoluções deliberadas pelo Conselho as autoridades competentes; 

III - elaborar estudos técnicos, pareceres, relatórios, projetos e demais documentos necessários; 

IV - requisitar subsídios e informações a outros órgãos e entidades do Município; 

§ 4º O quórum de instalação para as reuniões do Conselho será de, no mínimo, 3 (três) Conselheiros e,
no caso do inciso I do § 1º do art. 31, serão computadas, para esse fim, as presenças do Presidente do
IPPUC e do Secretário Municipal de Obras Públicas. 

§ 5º As deliberações serão tomadas pela maioria dos votos dos Conselheiros presentes e, em caso de
empate, caberá ao Presidente decidir. 
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Art. 33. O Conselho reunir-se-á quinzenalmente e, extraordinariamente, quando convocado pelo
Presidente, mediante manifestação escrita. 

Art. 34. O Conselho instituirá formas de premiação e reconhecimento público aos titulares de Poder que
alcançarem resultados meritórios em suas políticas de desenvolvimento social, conjugados com a prática
de uma gestão fiscal pautada pelas normas desta Lei Complementar.   
CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS TRANSITÓRIAS E FINAIS 

Art. 35. É obrigatória a inclusão, no orçamento de cada um dos Poderes, de verba necessária ao
pagamento de seus débitos, oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de Requisições
de Pequeno Valor ou Precatórios expedidos em processos judiciais que tenham por objeto ação ou
omissão estatal que lhes tenha sido respectivamente atribuída. 

Art. 36. Fica autorizada, no âmbito da Administração Pública Municipal, como instrumento de
gerenciamento dos recursos financeiros do Tesouro Municipal, sob a coordenação da Secretaria
Municipal de Finanças, a instituição de Sistema da Conta Única do Município de Curitiba, em
cumprimento ao princípio da unidade de tesouraria, previsto no art. 56 da Lei Federal n° 4.320, de 17 de
março de 1964. 

§ 1º O gerenciamento dos recursos financeiros a que se refere o caput, tem como objetivo: 

I - manter a disponibilidade financeira do Tesouro Municipal em nível capaz de atender à programação
financeira de desembolso, dentro dos parâmetros nela estabelecidos; 

II - prover o Tesouro Municipal dos recursos necessários às liberações financeiras; 

III - otimizar a administração dos recursos financeiros mediante a busca de melhores taxas de juros ou
rendimentos. 

§ 2º O Sistema da Conta Única do Município de Curitiba será constituído por uma conta bancária única
em instituição financeira oficial, bem como do respectivo arcabouço institucional de funcionamento. 

§ 3º A Conta Única do Município de Curitiba deverá acolher todos os recursos de caixa do Município,
independentemente das fontes de recursos, dos seus titulares ou beneficiários, das vinculações de gasto
e dos agentes arrecadadores. 

§ 4º Estão compreendidos nos termos do § 3º os recursos do Poder Executivo e de todos os órgãos e
entidades, autarquias, fundações públicas e fundos municipais. 

§ 5º Ficam excepcionados do § 3º os fundos de natureza previdenciária administrados pelo Instituto de
Previdência dos Servidores do Município de Curitiba - IPMC, os fundos compostos exclusivamente por
recursos federais, os fundos decorrentes de vinculações constitucionais, os fundos integrados por verbas
de natureza alimentar e os recursos provenientes de operações de crédito, convênios e contratos, em
relação aos quais é exigida, por força de ato normativo, a apropriação em conta corrente específica. 

§ 6º O Sistema da Conta Única do Município de Curitiba, na forma disciplinada pela Secretaria de
Finanças, detalhará os recursos disponíveis, por meio de contas escriturais. 

§ 7º Todos os recebimentos, inclusive quando se tratar de recursos de terceiros, bem como todos os
pagamentos, no âmbito do Município de Curitiba, deverão ser realizados exclusivamente por intermédio
da Conta Única do Município de Curitiba. 
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§ 8º As disponibilidades de recursos da Conta Única do Município de Curitiba, independentemente da
fonte, serão aplicadas no mercado financeiro pela Secretaria de Finanças e as receitas decorrentes das
aplicações financeiras constituirão Fonte de Recursos Ordinários do Tesouro do Município. 

Art. 37. O Sistema da Conta Única do Município de Curitiba deverá ser implementado gradualmente e,
até o final do exercício financeiro de 2018, deverá alcançar a totalidade dos recursos descritos nos §§ 3º
e 4º do art. 36 desta Lei Complementar. 

Art. 38. O Município de Curitiba, por meio do Conselho de Gestão e Responsabilidade Fiscal, deverá no
prazo de 60 (sessenta) dias, notificar todos os ordenadores de despesa, fornecedores e prestadores de
serviço da obrigatoriedade de obtenção junto ao órgão executor da despesa de nota de empenho prévio
para a prestação do serviço e/ou entrega do produto. 

Parágrafo único. O vínculo contratual prévio com o Município não desobriga este das providências
previstas no caput. 

Art. 39. O descumprimento das normas estabelecidas nesta Lei Complementar importará aos agentes
que lhe derem causa as penalidades previstas na Lei nº 10.028, de 19 de outubro de 2000 - Lei de
Crimes Fiscais e na Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992 - Lei de Improbidade Administrativa. 

Art. 40. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO 29 DE MARÇO, 25 de agosto de 2017.

(Republicada por ter saído com incorreção no Diário Oficial Eletrônico Nº 120 de 28/06/2017).

Rafael Valdomiro Greca de Macedo - Prefeito

Municipal
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