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SALA DAS COMISSÕES

Projeto de Emenda à Lei Orgânica nº 001.00002.2021

Ementa: Altera a redação dos arts. 91 e 94 da Lei Orgânica do Município de
Curitiba .

Iniciativa: Prefeito

Parecer nº 2/ 2021

COMISSÃO ESPECIAL ALTERAÇÃO LEI ORGÂNICA 001.00002.2021

Em análise o Projeto de Emenda à Lei Orgânica do Município de Curitiba, nº
001.00002.2021, de iniciativa do Chefe do Executivo, sob a ementa: "Altera a
redação dos arts.  91 e 94 da Lei Orgânica do Município de Curitiba."
O autor justifica a propositura do Projeto de Emenda à Lei Orgânica nos seguintes
termos:
"É de conhecimento público que, com a promulgação da Emenda Constitucional nº
103, em 12 de novembro de 2019 - EC nº 103/2019, foram estabelecidas novas regras
para o sistema de previdência social dos trabalhadores da iniciativa privada e para os
servidores públicos das três esferas da federação. Essa reforma trouxe um novo
paradigma no que diz respeito à legislação referente ao pagamento de benefícios
previdenciários aos servidores públicos e seus dependentes.
Neste contexto, foram estabelecidas normas de obrigatória observância por todos os
entes federativos e atribuição de competência para cada ente subnacional disciplinar
as aposentadorias voluntárias dos seus servidores. Particularmente no que se refere
aos Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS voltados aos servidores
ocupantes de cargo de provimento efetivo, o objetivo da EC nº 103/2019 foi propiciar
o estabelecimento de ambiente normativo apto a impulsionar os regimes para uma
rota de equilíbrio financeiro e atuarial, especialmente no que se refere ao
financiamento de seu custo suplementar. No entanto, a Emenda não abrangeu
servidores estaduais e municipais na alteração das regras de aposentadoria e pensão
por morte, alteração esta que repercute diretamente sobre o equilíbrio financeiro e
atuarial do RPPS.
O equilíbrio financeiro e atuarial, por sua vez, foi erigido à categoria de norma
constitucional com o advento da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de
1998, consubstanciando-se em verdadeiro princípio norteador da gestão
previdenciária enquanto política de Estado, tendo em vista a garantia constitucional
da estabilidade do serviço público e a execução a longo prazo de todas as obrigações
do regime previdenciário do ente.
Desta forma, o direito social específico que é a previdência dos servidores municipais
deve ser preservado com planejamento, traduzido enquanto a correta e oportuna
alocação de recursos orçamentários, sem que represente demasiado ônus para a
sociedade em geral. O planejamento e a gestão previdenciária, no que se refere ao
equilíbrio financeiro e atuarial, se não bem direcionados, afetarão a capacidade do
ente federativo desenvolver outras políticas públicas de relevo, e também ameaçarão
a garantia do correto e pontual pagamento de todas as aposentadorias e pensões de
responsabilidade do regime previdenciário municipal.
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Em Curitiba, o valor atual de tais pagamentos sob responsabilidade do IPMC soma
R$ 25 bilhões, dos quais 59%, ou R$ 14,7 bilhões, caracterizam-se como benefícios de
aposentadorias e pensões já concedidos. Observando o plano de custeio vigente, há
um déficit atuarial de R$ 14,5 bilhões, para o qual há um plano de equacionamento
proposto que prevê aportes do tesouro municipal até o ano de 2055. Para 2022, o
aporte proposto neste plano é de R$ 655,3 milhões. O referido aporte é tão
significativo para as contas públicas do município que alçou a previdência ao posto
de maior função de despesa na LDO 2022, compondo R$ 2,3 bilhões, o que representa
24% das despesas totais. E, considerando os aportes previstos para os anos
subsequentes, a tendência é que esta participação se mantenha nos próximos anos.
Isto posto, tendo em vista o bom direcionamento do planejamento e da gestão
previdenciária à luz do regramento proposto pela EC nº 103/2019, faz-se necessária a
adoção de medidas no plano municipal que permitam o aperfeiçoamento e a
racionalização da utilização de recursos financeiros vertidos ao financiamento do
RPPS, o que se concretizará na medida em que estejam preservados o seu equilíbrio
financeiro e atuarial e a sua autonomia. E é justamente em tal contexto que o
Conselho de Administração do IPMC, em sua 30ª Reunião Extraordinária, realizada
em 6 de agosto de 2021, aprovou a proposta de alteração do plano de custeio e de
benefícios, a qual embasa a presente proposta de emenda à Lei Orgânica do
Município de Curitiba.
Neste sentido, um primeiro e importante passo deve ser dado a fim de preservar o
equilíbrio financeiro e atuarial do Instituto: a alteração dos limites de idade para
homens e para mulheres de todos os segurados vinculados ao RPPS municipal, bem
como a redução daquelas idades mínimas para os ocupantes de cargo de professor.
Assim, considerando que o art. 40, § 1º, inciso III, da Constituição Federal, com a
redação que lhe foi dada pela EC nº 103/2019, determina que a alteração dos limites
de idade devem ser realizados mediante o manejo de emenda à Lei Orgânica do
Município, cuida a presente proposição de adequar os limites de idades mínimas
previstas para os servidores vinculados ao RPPS do Município aos daqueles aplicados
aos servidores vinculados ao RPPS da União, bem como a redução de idade mínima
para os ocupantes de cargo de professor de que trata o § 5º do art. 40 da Constituição
Federal.
Ainda no bojo da EC nº 103/2019, a presente propositura também dá nova redação
ao  caput  do art. 91 da Lei Orgânica do Município, estabelecendo as seguintes
modalidades de aposentadorias aos servidores do Município de Curitiba: voluntária,
por incapacidade permanente ou compulsoriamente aos setenta e cinco de idade, que
serão disciplinadas em lei complementar, na forma determinada pela própria
Emenda. 
O § 1º da redação proposta para o art. 91 fixa a idade mínima para as aposentadorias
voluntárias em 62 anos para as mulheres e 65 para os homens, mantendo os mesmos
parâmetros de idade previstas para os servidores públicos da União e para os
trabalhadores vinculados ao Regime Geral de Previdência Social. Já o § 2º estabelece
a redução da idade prevista no § 1º em 5 (cinco) anos para o servidor titular do cargo
efetivo de professor, desde que comprove tempo de efetivo exercício das funções de
magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, de maneira a
atender ao comando contido no § 5º do art. 40 da Constituição Federal.
O § 3º do art. 91 prevê a aplicação das novas idades mínimas somente após a entrada
em vigor da lei complementar municipal que disciplinará os requisitos e critérios de
concessão de aposentadoria e pensão por morte, e que também estabelecerá regras de
transição de aposentadoria. O § 4º, por sua vez, repete o que já está previsto no atual
§ 2º do art. 91, apenas atualizando o conceito para "tempo de contribuição" no lugar
de "tempo de serviço".
Com isso, a Lei Orgânica Municipal estabelecerá tão somente as idades mínimas, ao
passo que todas as novas regras para concessão de aposentadoria e pensão por morte
deverão ser expressas em lei complementar. Por esse motivo, trago a proposta ao art.
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2º da presente propositura de Emenda à Lei Orgânica, disciplinando a concessão das
aposentadorias entre o lapso de tempo que transcorrerá até a entrada em vigor da
referida lei complementar,  assegurando  a concessão das aposentadorias e a pensão
por morte com base nas regras previstas no art. 40, § 1º, incisos I, II, e III, alíneas "a"
e "b", e seus §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 7º, 8º, 17, 18, 21, da Constituição Federal, nas redações
anteriores à EC nº 103/2019; arts. 2º, 6º e 6º-A da Emenda Constitucional nº 41, de 19
de dezembro de 2003, e art. 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005.
Por seu turno, a alteração promovida no art. 94 também adequa a regulamentação
das normas de pensão por morte via lei complementar, reforça a existência de um
Sistema de Previdência para nossos servidores municipais e seus dependentes,
conjugando o Regime Próprio de Previdência Social, gestão do IPMC, e o Regime de
Previdência Complementar, gestão da CuritibaPrev, elevando ainda o IPMC ao papel
de unidade gestora do RPPS municipal.
O § 20 do art. 40 da Constituição Federal, combinado com o § 6º do art. 9º da EC nº
103/2019, enfatizaram a importância da unidade gestora do RPPS. Dessa forma, a
propositura expressa no § 5º do art. 94 está em consonância com essa norma
constitucional.
E o § 7º do art. 94 possibilita a redução da isenção da contribuição previdenciária
sobre proventos de aposentadoria e pensão por morte a partir do valor que superar
um salário-mínimo, o que deverá ser estipulado por meio de lei complementar.
A presente emenda pretende assim inaugurar diálogo com a sociedade curitibana,
devidamente representada por esta Nobre Casa de Leis, na direção de promover as
alterações legislativas em âmbito municipal que visem preservar o equilíbrio
financeiro e atuarial do RPPS em sua dimensão de política pública."
É o relatório. Passa-se ao parecer.
Preliminarmente saliento que não identificamos falhas no tocante ,à técnica legislativa
sendo a proposta em análise consonante ao disposto na Lei Complementar nº 95/98.
Quanto , não vislumbramos quaisquer vícios, já que a Lei Orgânicaà iniciativa
autoriza a alteração mediante proposição do Poder Executivo, conforme prevê art. 51,
inciso II da LOM.
E, ainda é de iniciativa privativa do Executivo dispor, dentre outros, sobre a
aposentadoria dos servidores do Município. Senão vejamos:
Art. 53. , entre outras previstas nesta LeiSão de iniciativa privativa do Executivo

 Orgânica, leis que disponham sobre:
[...]
II - servidores do Município, seu regime jurídico, planos de carreira, provimento de
cargos,estabilidade e aposentadoria.
Portanto, ao Poder Executivo está guardado a competência para a apresentação deste
projeto de Emenda à Lei Orgânica do Município de Curitiba.
Da mesma forma, o projeto (sob análise desta Douta Comissão Especial), atende aos
requisitos exigidos no que tange a legalidade. Sendo assim, condizente com o conjunto
de normas vigente.
No que diz respeito a constitucionalidade não encontramos vícios no objeto da

. Pelo contrário,proposição que enseje sua inadmissibilidade formal ou material
trata-se do atendimento do princípio jurídico da simetria Constitucional - Emenda à
Constituição Federal/88 nº 103/2019 que estabeleceu novas regras para o sistema de
previdência social dos trabalhadores da iniciativa privada e para os servidores públicos
das três esferas da federação. Estas novas regras, atribuiu para cada ente disciplinar
sobre as aposentadorias voluntárias dos seus servidores.
O Regimento Interno desta Casa das Leis, assim prevê:
Art. 69 As Comissões Especiais destinam-se ao estudo da reforma ou alteração deste

 Regimento e da Lei Orgânica, ao estudo de problemas municipais e à tomada de
posição pela Câmara em assuntos de reconhecida relevância.
No mesmo sentido:

  Art. 170 A Lei Orgânica poderá ser emendada mediante proposta:

[...]



[...]
II - ;do Prefeito
A Procuradoria Jurídica da Casa opinou pela regular tramitação do projeto de
emenda à Lei Orgânica, ratificando a análise técnica e jurídica deste relator.
Contudo fez sugestões acerca da aposentadoria especial do servidor efetivo portador de
deficiência e da redação proposta do art. 94, § 7º, da Lei Orgânica, :in verbis
"3.4. Da juridicidade dos dispositivos
Não vislumbro ofensa material do conteúdo da proposição legislativa com a
Constituição da República.
De qualquer sorte, analisarei as alterações propostas de forma breve e
individualizada, a fim de facilitar a deliberação legislativa.
Contudo, sugiro que se discuta a possibilidade de instituição de aposentadoria
especial para os servidores efetivos portadores de deficiência (art. 40, §§ 4º e § 4-A,
da Constituição da República).
Afinal, aplicar-se-á o disposto na Lei Complementar Federal nº 142/2013 no caso de
omissão legislativa, conforme precedente do STF (MI 7083 AgR-ED, Relator(a):
ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 23/08 /2019, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-195 DIVULG 06-09-2019 PUBLIC 09-09-2019)." (grifos nossos)
"3.4.2.7. Da alteração do § 7º
Com a devida vênia, a redação proposta para o art. 94, § 7º, não tem a mesma clareza
do art. 149, § 1º-A, da Constituição: "quando houver deficit atuarial, a contribuição
ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos
de aposentadoria e de pensões que supere o salário-mínimo".
Isto é, repetiu-se o conteúdo - qual seja a possibilidade de redução da imunidade
tributária das pensões e aposentadorias - mas de forma menos clara e mais extensa
que a definida pelo constituinte reformador.
Logo, aconselho a reprodução do texto constitucional, ainda que por emenda
parlamentar, diante da ausência de violação da iniciativa do Prefeito em matéria
tributária (RE 1185857 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 20
/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-029 DIVULG 12-02-2020 PUBLIC 13-02-
2020)."
Em relação as sugestões propostas pela Procuradoria Jurídica da Casa, entendemos que
as mesmas não merecem prosperar, pelas razões que passamos a expor.
Quanto a instituição de aposentadoria especial para os servidores efetivos portadores
de deficiência, esta não se faz necessária. Haja vista que a proposta contida no caput
do art. 91 já engloba essa modalidade de aposentadoria, quando se refere à
aposentadoria voluntária.
A aposentadoria especial da pessoa com deficiência é uma espécie do gênero
aposentadoria voluntária. Ela não é compulsória. Aposentadoria compulsória só
existe uma: aos 75 (setenta e cinco) anos de idade.
Na mesma esteira é a sugestão de emenda parlamentar para alteração da redação do
art. 94, § 7º, da Lei Orgânica, para deixa-la idêntica ao disposto no art. 149, § 1º - A da

Constituição Federal. Considerando que o ilustre Procurador na Instrução no

00364.2021 relata que: "repetiu-se o conteúdo - qual seja a possibilidade de redução
da imunidade tributária das pensões e aposentadorias - mas de forma menos clara e
mais extensa que a definida pelo constituinte reformador".
Para uma melhor análise, se faz oportuno comparar as redações dos artigos
supracitados, vejamos:
vejamos:
Artigo 149, § 1º da Constituição
Federal

Artigo 94, § 7º da Lei Orgânica do
Município

Quando houver deficit atuarial, a
contribuição ordinária dos
aposentados e pensionistas poderá
incidir sobre o valor dos proventos de

Verificada a existência de déficit
atuarial, a contribuição ordinária dos
aposentados e pensionistas poderá
incidir sobre a integralidade do valor



aposentadoria e de pensões que supere
o salário-mínimo. 

dos proventos de aposentadoria e
pensões por morte, garantida a
isenção de contribuição sobre, ao
menos, o valor correspondente a um
salário-mínimo, na forma d oque for
disposto em lei complementar.

 
Assim, ao contrário do entendimento da PROJURIS, nos parece que a redação
proposta no art. 94, §7º da Lei Orgânica do Município possui maior clareza que a
redação contida na Carta Magna, pois ela não fixa ainda a isenção até um salário
mínimo, pois esse piso será definido em lei complementar.
A redação constante no Projeto de Emenda à Lei Orgânica do Município de Curitiba
não está determinando esse comando, ela deixou a fixação para a lei complementar. E
somente o cálculo atuarial é que vai demonstrar a necessidade da fixação desse piso
em um salário mínimo, dois, três ou mais.
Por todo o exposto, atendidos estão todos os requisitos da constitucionalidade,
juridicidade, legalidade e da boa técnica legislativa. Nesta esteira relatamos que o
projeto de emenda à Lei Orgânica está apto à sua devida tramitação, debate e
deliberação, sendo o parecer  da matéria.pelo trâmite regimental
É o parecer.

Sala das Comissões, 04/10/2021

Vereador Osias Moraes
RELATOR

Comissão Especial Alteração Lei 
Orgânica 001.00002.2021


