
Em tela projeto de emenda à Lei Orgânica do Município de Curitiba, nº 001.00002.2021,
de iniciativa do Prefeito, que "Altera a redação dos arts.   91 e 94 da Lei Orgânica do
Município de Curitiba."

Após a maioria da Comissão Especial para alteração da Lei Orgânica sido favorável a
admissibilidade da proposta, passamos a debater o mérito da questão.

Em suma, baseando-se na Emenda Complementar n° 103, a proposta visa reformar a
previdência social  no âmbito do Município, definindo idade mínima para aposentadoria
voluntária  dos servidores públicos municipais,  abrindo a possibilidade de taxação dos
aposentados e pensionistas, além de diversas outras alterações que provavelmente serão
detalhadas na proposta de Lei Complementar que deverá ser apresentada em breve pelo
Poder Executivo.
 

De pronto, para uma visão mais  completa da proposta, faz-se imprescindível uma análise
sobre  a  retrospectiva  histórica  do  Regime  Próprio  de  Previdência  Social  e  algumas
situações pontuais que ocorreram em governos passados:
 

O antigo IPMC existe desde 1950, porém foi em 1999 que instituiu-se o "Novo Instituto de
Previdência  dos  Servidores  Municipais  de  Curitiba  -  IPMC,  separando-se  a
responsabilidade  do  pagamento  dos  benefícios  assistenciais  da  área  da  Saúde  que
ficaram à cargo do Instituto Curitiba de Saúde - ICS e os benefícios previdenciários sob
tutela do IPMC, entretanto sem os devidos aportes por parte do poder público, o que
contribuiu  para  um desequilíbrio  nas contas  do instituto  de  previdência.  Até  então as
alíquotas  de  contribuição  previdenciária  cobradas  dos  servidores  municipais  eram
destinadas também ao custeio da saúde.
 

Antes disso, ainda em 1991 foi instituído o Regime Único dos Servidores Municipais de
Curitiba, momento em que mais de sete mil servidores migraram do RGPS para o RPPS,
também sem qualquer aporte por parte do poder público municipal.
 

Já em 08 setembro de 1998, houve outro grande "desfalque" nas contas da previdência
dos servidores:  o  próprio  IPMC anistiou dívida de 52 milhões de reais  decorrente da
ausência de repasses do município junto a previdência dos servidores. Importante frisar
que  antes  do  marco  legal  determinado  pela  Emenda Constitucional  nº  20,  de  15  de
dezembro de 1998, a fiscalização do regime previdenciário dos servidores públicos era
quase que inexistente.
 

Até que em 2008, a partir de uma avaliação de déficit atuarial do instituto, muito também
em decorrência da falta de apoio do poder público até o momento, aprovou-se a Lei n°
12821 que definiu que todas as aposentadorias concedidas entre 2009 e 2023 ficariam a
cargo do município de Curitiba, o que contribuiu para um crescimento significativo da
receita do Instituto.



 

Aliado a Lei  nº 12821 em que o município assumiu uma série de obrigações, o ente
passou também a fazer o aporte da contrapartida patronal do desconto dos aposentados
e pensionistas no que excediam o teto do RGPS, que hoje é de R$6.433,57, afetando,
assim, positivamente a saúde financeira e viabilizando consideravelmente o Instituto.
 

Entretanto,  mais recentemente,  no ano de 2017,  esta Câmara Municipal  aprovou e o
Prefeito Rafael Greca sancionou a Lei n° 15.042 que trouxe algumas mudanças severas:
 

1- Antecipou o aumento da alíquota de contribuição dos servidores;
 

2- Desobrigou o município de continuar a realizar a contrapartida das contribuições dos
aposentados  e  pensionistas,  restringindo  o  repasse  patronal  apenas  aos  servidores
ativos;
 

3-  Previu  a  devolução  dos  valores  pagos  pelo  Município  de  Curitiba  a  título  de
contribuição patronal de inativos e pensionistas nos últimos cinco anos, corrigidos pelo
INPC (aproximadamente 600 milhões);
 

4- Revogou a Lei nº 12821 que tinha o intuito de corrigir as ausências de contribuições do
município nos anos anteriores e equacionar o déficit técnico atuarial do Regime Próprio de
Previdência dos Servidores do Município de Curitiba.
 

Assim, diante destas constatações e retrospectiva histórica, evidencia-se que por vários
anos o IPMC assumiu uma carga enorme de aposentados e pensionista, sem qualquer
contrapartida considerável por parte do município, impossibilitando-se um equilíbrio nas
contas, além de vislumbrarem-se diversas contradições.

A ausência do cumprimento das obrigações do Município no passado e principalmente a
Lei  n°  15042  de  2017,  de  iniciativa  do  Prefeito  Rafael  Greca,  desconfiguraram
completamente o equilíbrio atuarial do Instituto de Previdência dos Servidores de Curitiba
e agora, quatro anos depois, o mesmo Prefeito apresenta a proposta ora debatida, sob
justificativa de superar o deficit atuarial e problemas financeiros do instituto. 
 

Importante frisar que nesta proposta, são flagrantes os prejuízos aos servidores públicos
do  município,  que  terão  que  contribuir  por  muito  mais  tempo  para  se  aposentar,
dificultando-se  o  acesso  aos  devidos  benefícios  e  possibilitando-se  a taxação  dos
aposentados e pensionistas, ou seja, serão os responsáveis por "pagar a conta" que não
foi paga nos anos anteriores.
 



Assim, analisando todo o contexto apresentado e tratando-se do momento de avaliação
do mérito da proposta em questão, constata-se que:
 

1- A apresentação de tal proposta é uma opção política da atual gestão, uma vez que a
EC n° 103 deixa a critério de cada ente promover as alterações na legislação interna
referentes ao respectivo RPPS;
 

2- Houve diversas ilegalidades e ausências de cumprimento das obrigações do município
para com a previdência dos servidores nos últimos 60 anos;
 

3-  Não foi  sequer  apresentada  a  proposta  de Lei  Complementar  que  irá  detalhar  as
alterações de que trata esta proposta de Emenda à Lei Orgânica, impossibilitando uma
análise dos impactos concretos na vida dos servidores;

4-  A proposta  trará  diversas  dificuldades  para  os  servidores  ativos,  aposentados  e
pensionistas os quais terão que trabalhar e contribuir mais para equacionar um deficit
atuarial decorrente da omissão do poder público ao longo dos anos.

Concluindo-se, portanto, pelo voto veementemente contrário ao projeto ora debatido.


