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I- Introdução 

 
A proposta de Lei Complementar do município de Curitiba **/2021, apresenta uma série 

de mudanças estruturais no sistema previdenciário Municipal – Regime Próprio de 

Previdência Social – RPPS, bem como reduz o teto de contribuição previdenciária para 

os beneficiários (aposentados e pensionistas) ao valor que exceder um salário mínimo, 

atualmente os inativos e pensionistas contribuem com o sistema somente com o valor 

que exceder o teto de benefício concedidos pelo Instituto Nacional de Seguridade Social 

- INSS (R$ 6.433,57 em 2021). 

 
II- Contexto Geral da Emenda Constitucional 103/2019, Emenda 

Constitucional Estadual 45/2019 e Anteprojeto de Lei Complementar. 

 
II-I. Contexto - Emenda Constitucional 103/2019 

 
A EC 103/2019 trouxe um novo critério para a apuração do Déficit Técnico Atuarial, 

especificamente no § 5º do art. 9º “§ 5º Para fins do disposto no § 4º, não será 

considerada como ausência de déficit a implementação de segregação da massa de 

segurados ou a previsão em lei de plano de equacionamento de déficit”, a nova norma 

estabeleceu que, para pensar a reforma da previdência nos estados e municípios, o 
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sistema deve desconsiderar qualquer plano de equacionamento de Déficit Técnico 

Atuarial anteriormente adotado pelos Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS. 

Praticamente foi uma imposição aos RPPS’s registrarem o Déficit Técnico Atuarial. 

Somente ficou fora dessa regra aqueles Regimes Próprios de Previdência Social que 

conseguiram provar a ausência de Déficit Atuarial por meio de avaliações Atuariais que 

evidenciasse o Superávit e a Solvência do RPPS. 

 

EC 103/2019. Art. 9º Até que entre em vigor lei complementar que discipline 

o § 22 do art. 40 da Constituição Federal, aplicam-se aos regimes próprios de 

previdência social o disposto na Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, e 

o disposto neste artigo. 

§ 1º O equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio de previdência social 

deverá ser comprovado por meio de garantia de equivalência, a valor 

presente, entre o fluxo das receitas estimadas e das despesas projetadas, 

apuradas atuarialmente, que, juntamente com os bens, direitos e ativos 

vinculados, comparados às obrigações assumidas, evidenciem a solvência e a 

liquidez do plano de benefícios. 

§ 4º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão estabelecer 

alíquota inferior à da contribuição dos servidores da União, exceto se 

demonstrado que o respectivo regime próprio de previdência social não 

possui déficit atuarial a ser equacionado, hipótese em que a alíquota não 

poderá ser inferior às alíquotas aplicáveis ao Regime Geral de Previdência 

Social. 
 

§ 5º Para fins do disposto no § 4º, não será considerada como ausência 

de déficit a implementação de segregação da massa de segurados ou a 

previsão em lei de plano de equacionamento de déficit. 

 

Portaria 1348/2019. 
 

Art. 1º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios terão o prazo até 31 de 
julho de 2020 para adoção das seguintes medidas, em cumprimento das 
normas constantes da Lei nº 9.717, de 1998, e da Emenda Constitucional nº 
103, de 2019: 
I - Comprovação à Secretaria Especial de Previdência e Trabalho: 
a) da vigência de lei que evidencie a adequação das alíquotas de 
contribuição ordinária devida ao RPPS, para atendimento ao disposto no § 
4º do art. 9º da Emenda Constitucional nº 103, de 2019, aos arts. 2º e 3º da 
Lei nº 9.717, de 1998, e ao inciso XIV do art. 5º da Portaria MPS nº 204, de 
2008; ... 

 

Art. 2º Na definição das alíquotas de contribuição ordinária devida ao RPPS, 
para cumprimento da adequação a que se refere a alínea "a" do inciso I do 
art. 1º, deverão ser observados os seguintes parâmetros: 

 
§ 2º Não será considerada como ausência de déficit a implementação de 
segregação da massa de segurados ou a previsão em lei de plano de 
equacionamento de déficit. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art40%C2%A722
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9717.htm
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II-II. Emenda Constitucional Estadual 45/2019 

 
Com o novo critério imposto e garantido na EC 103 o Governo do Paraná imediatamente 

utilizou-se dos resultados atuariais do encerramento do exercício de 2018 e colocou em 

votação o PL 856/2019 que deu origem a Emenda Constitucional Estadual 45/2019, de 

forma precipitada aprovou a EC 45/2019 na data de 04/12/2019, não esperou nem a 

regulamentação da reforma previdenciária (Lei de Responsabilidade Previdenciária) a 

qual até o presente momento não foi apresentado nem o Projeto de Lei que Governo 

Federal ficou de enviar para análise e votação logo após a aprovação da EC 103. 

O governo Estadual tomou como base regulamentadora a portaria 1.348/2019 de 

03/12/2019 estipulando o prazo até 31 de julho de 2020, sendo alterada pela Portaria 

18.084 de 29/07/2020 que estendeu o prazo para adequação/reformas até 30 de 

setembro de 2020 e nova alteração de prazo foi estabelecida pela Portaria 21.233/2020 

que estendeu o prazo para 31 de dezembro de 2020. 

 
A alegação para efetuar a reforma da previdência no Estado do Paraná foram os 

resultados ATUARIAIS DEFICITÁRIOS apontados nos Balanços Atuariais referente ao 

exercício de 2018, demonstrados na Nota Técnica Atuarial da Paraná-Previdência NT 

114/2019 e NT 120 anexada ao PL 856/2019 que deu origem a Emenda 45/2019. 

(***Nota Técnica Atuarial e Parecer Atuarial é o principal documento emitido pelo 

Atuário responsável pelo sistema). 

 
II-III. Efeitos das Alterações Legislativas do IPMC 

 
O município de Curitiba também alegando os resultados atuariais deficitários referente 

ao encerramento do exercício de 2019, demonstrados na Avaliação Atuarial com data 

focal de dezembro de 2019 referente ao RPPS municipal, enviou Projeto de Lei à Câmara 

Municipal para alterar a alíquota de contribuição previdenciária dos servidores (Ativos, 

inativos e pensionistas), alterando a alíquota de 11% para 14%, para os inativos ( 

aposentados e pensionistas) a contribuição continuou a incidir sobre o valor que excedia 

o teto do INSS, a alteração ocorreu por meio da Lei 15.663/2020. 

Naquele momento a referida Lei não reduziu o teto de contribuição do INSS, para os 

aposentados e pensionistas, manteve a premissa anterior (valor que exceder o teto R$ 

6.433,57). 

A mesma Lei (15.663/2020) que alterou a alíquota de contribuição previdenciária para 

os servidores (mesmo se tratando de objetos distintos) suspendeu a contribuição 

previdenciária patronal em acordo a Lei 173/2020 para o período de junho a dezembro 

de 2020, sendo vinculado parcelamento em 60 vezes através de lei a ser implementada 

em janeiro de 2021. 
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Obs.*** a suspensão da contribuição patronal por 6 meses gera déficit técnico atuarial 

em grandes proporções além da descapitalização financeira a curto prazo. Em resumo, 

reduz os custos patronais e joga para os servidores. 

Considerando que a avaliação atuarial com data focal em 31/12/2020 apresenta uma 

base de cálculo para contribuição previdenciária de R$ 1.756.401.556,56 bilhão, a 

contribuição patronal esperada com a alíquota de 22% deveria ser de R$ 386 milhões, 

no entanto com os efeitos da Lei 15.663/2020 (suspensão da contribuição patronal por 

6 meses) esse valor deveria cair para R$ 193 milhões, no entanto a avaliação atuarial 

não deixa claro qual foi o montante considerado para o cálculo do déficit atuarial. 

Vale destacar que o município de Curitiba acumula saldo de parcelamentos no montante 

R$ 469.196.507,24 para o exercício de 2020, de R$ 500 milhões para 2021, não ficando 

claro também se os efeitos da Lei da suspensão efetuada em 2020 com a permissão (não 

obrigatoriedade) da Lei 173/2020 foram considerados nesse cálculo. 

 
Tabela 01. Efeitos da suspensão da contribuição previdenciária patronal, Lei 15.663/20 

 

Base de cálculo 

 

Alíquota Patronal 2020 
Receita de 

Contribuição 
Esperada 

Receita de 
Contribuição 

Efetivada com Efeitos 
da Lei 15.663/20 

1.756.401.556,65 22% 386.408.342,46 193.204.171,23 

 
Redução do Teto e alteração de regras estruturais 

Em 2021 o Poder Executivo enviou proposta de Emenda à Lei Orgânica – L.O. e Ante 

Projeto de Lei Complementar para regulamentar a L. O. alterando as regras (parte 

estrutural) do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS municipal e, reduzir o teto de 

contribuição dos aposentados e pensionistas para que a alíquota de 14% passe a incidir 

sobre o valor que exceder 1 (um) salário mínimo (R$ 1.100,00). 

Atualmente o município de Curitiba apresenta um déficit técnico atuarial no montante 

de -R$ 14,463 bilhões, com as alterações Propostas, esse déficit cairá para -R$ 10,635 

bilhões, redução de -R$ 3,828 bilhões, variação de (-26,47%). 

 
Tabela 02. Redução do Déficit Técnico Atuarial (atual e proposta) 
 

Déficit técnico Atuarial Atual 
Déficit técnico Atuarial 

com a Alteração 

 

Var. R$ 

 

Var. % 

-14.463.655.583,23 -10.634.900.944,64 3.828.754.638,59 -26,47 

 
II-IV. Proposta de Lei Complementar – Ante Projeto de Lei 

 
Vale destacar que se a proposta de Lei Complementar for aprovada as alterações serão 

severas a todos os servidores municipais, seja os ativos, seja os aposentados e os 

pensionistas, pois as alterações das regras estruturais estabelecerão aos servidores 

municipais trabalharem por um tempo superior ao atual, contribuir por um tempo maior 

ao RPPS, se aposentar com uma média salarial inferior a regra atual e ao se 
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aposentarem continuarão a contribuir com o sistema previdenciário do município com 

alíquota de 14% sobre o valor que exceder a 1 (um) salário mínimo. 

 
 

Impactos da Reforma do RPPS de Curitiba 
Mais tempo de trabalho e de contribuição 

Se aposentar com média salarial menor 

Contribuição maior ao se aposentar 

 

II-IV.I. Redução do Teto de Contribuição para os Aposentados e Pensionistas. 

 
A tabela abaixo demonstra o impacto na renda líquida dos servidores aposentados e 

pensionistas com a proposta de redução do teto – com essa redução, considerando a 

média atual dos benefícios (R$ 5.960,79) todos os aposentados e pensionistas 

passarão a contribuir com o RPPS. 

Em 2021 o teto do INSS é de R$ 6.433,57, os aposentados e pensionistas abrangidos pelo 

RPPS municipal na regra atual somente contribui se receber benefício com valor 

superior a este, como a proposta é de contribuir com valor que excede um salário 

mínimo, valor de R$ 1.100,00, todos os aposentados e pensionistas passarão a contribuir 

com o sistema previdenciário, uma vez que de acordo com a avaliação atuarial/estudo 

atuarial anexa a proposta, apresenta uma média de benefício para o aposentado de R$ 

5.960,79, descontando o valor do salário mínimo (R$1.100,00), a base contributiva será 

de R$ 4.815,79 aplicando a alíquota de 14% sobre este valor, o aposentado terá a 

retenção previdenciária no valor de R$ 674,21 na média, ou seja, na prática o benefício 

médio líquido cairá para R$ 5.286,58. 

Dessa forma, o beneficiário/a que recebia R$ 5.960,79 e que não tinha incidência de 

contribuição (R$ 0,00), passa a contribuir com R$ 674,21 mensalmente, anualmente 

esse beneficiário/a que não tinha contribuição nenhuma passará a contribuir com R$ 
8.764,73/ano, ou seja, esse beneficiário perderá no ano o equivalente a 1,47 benefício com a 

nova contribuição. 

 
 

Tabela 03. Impacto da redução do Teto para Aposentados e Pensionistas 

Teto INSS 2021 Salário Mínimo 2021 Média Beneficio 

6.433,57 1.100,00 5.960,79 

Valor Excedente de um sal. Mínimo 4.860,79 

Alíquota de Contribuição 14% 680,51 

Salário Líquido  5.280,28 
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II-IV.II. Comparativo entre o Balanço Atuarial Atual e o Balanço Atuarial Apresentado 

na Proposta 

 
Considerando a atual situação apresentada na avaliação atuarial referente ao exercício 

de 2021 com data focal de dezembro de 2020 e a proposta do novo plano de custeio, 

podemos constatar o impacto que irá gerar se a proposta for aprovada em 

conformidade ao Projeto de Lei Complementar em tramitação. 

 
a) O custo total do Plano cai de R$ 24,967 bilhões para R$ 23,425 bilhões, redução 

de -R$ 1,541 bilhão, variação de (-6,17%); 

b) A compensação previdenciária cai de R$ 1,433 bilhão para R$ 1,296 bilhão, queda 

de -R$ 136 milhões, variação de (-9,55%), queda que não há justificativa, uma 

vez que se utiliza a mesma base cadastral; 

c) Contribuição dos Atuais Inativos, aumenta de R$ 470,765 milhões para R$ 2,605 

bilhões, aumento de R$ 2,134 bilhões, variação de 453,42%. Variação que 

demonstra que praticamente todo o superávit a ser gerado com a reforma saírá 

das contribuições dos aposentados e pensionistas com a redução do teto de 

contribuição previdenciária. Outro ponto que se deve analisar é que a avaliação 

atuarial deveria apresentar em separado o número de aposentados e 

pensionistas, bem como as contribuições atuais e a serem geradas em 

separados; 

d) Contribuição dos Futuros Inativos, não são apresentadas em separados na 

proposta, o que sub entende-se que foram somadas as contribuições dos atuais 

inativos. Obs. *** tem que pedir pra ser calculada em separado por se tratar de 

rubricas distintas; 

e) Contribuição dos Servidores Ativos aumenta de R$2,005 para R$ 2,205 bilhões, 

aumento de R$ 199 milhões, variação de 9,94%. Obs. Também não separa as 

contribuições dos benefícios concedidos e nem a conceder, devem ser 

separados; 

f) Contribuição do ente aumenta em 10,05%, passando de R$ 3.969.867.950,10 

para R$ 4.368.765.767,90, a alíquota previdenciária patronal passa dos atuais 

27,71% para a média de 27,73%; 

g) Saldo dos parcelamentos é de R$ 500 milhões, não apresenta variação, no 

entanto não está claro se está incluso o valor da suspensão da contribuição 

patronal de 2020 referente ao período de junho a dezembro de 2021. Obs. *** 

no estudo atuarial consta dois saldos de parcelamento, R$ 478.884.686,18 e R$ 

500.284.513,10, Pg. 13, solicitar esclarecimento; 

h) Ativo financeiro (aplicações financeiras e demais ativos), também não 

apresentou evolução; 



7 
 

i) Déficit técnico atuarial passa de -R$ 14,463 bilhões para -R$ 10,634 bilhões, 

redução de R$ 3,828 bilhões, variação de (-26,47%). 

 
Tabela 4. Comparativo Balanços Atuariais (atual e Proposta) 

BALANÇO ATUARIAL – PLANO DE CUSTEIO VIGENTE E PROPOSTO 

Ano-Base: 2021 Data-Base: 31/12/2020 

Item - APORTES Plano de Custeio Vigente Plano de Custeio Proposto Var. R$ Var. % 

1.Custo Total - VABF 24.967.046.211,61 23.425.955.778,66 -1.541.090.432,95 -6,17 

2. Compensação Previdenciária (-) 1.433.090.823,53 1.296.299.986,66 -136.790.836,87 -9,55 

3. Contribuição dos Atuais Inativos (-) 470.765.103,13 2.605.330.972,14 2.134.565.869,01 453,42 

4. Contribuição dos Futuros Inativos (-) 308.455.979,15 - -308.455.979,15 -100,00 

5. Contribuição dos Servidores Ativos (-) 2.005.957.352,96 2.205.404.687,81 199.447.334,85 9,94 

6. Contribuição do Ente s/Ativos (-) 3.969.867.950,10 4.368.765.767,90 398.897.817,80 10,05 

9. Saldo dos Parcelamentos (-) 500.284.513,10 500.284.513,10 - - 

10. Ativo Financeiro (-) 1.814.968.906,41 1.814.968.906,41 - - 

11. Déficit/Superávit Base (1) – (2+10) -14.463.655.583,23 -10.634.900.944,64 3.828.754.638,59 -26,47 

 
III- Evolução do número de segurados 2014 a 2021 

 
Considerando o número de segurados no RPPS no período de 2014 a 2021, temos a 

redução de -6.622 servidores Ativos, aumento de 7.330 beneficiários (aposentados e 

pensionistas que deveriam ser apresentados em separados e não está) e aumento total 

dos segurados entre ativos, aposentados e pensionistas de 708. 

A maior redução no número de servidores ativos e consequentemente aumento de 

beneficiários ocorreram nos exercícios de 2016, 2017 e 2018 conforme tabela 05 abaixo. 

 

Vale destacar que a redução no número de servidores ativos contribui em grandes 

proporções com o aumento do déficit técnico atuarial a longo prazo e a curto prazo, pois 

o RPPS passa a gerar déficit financeiro mensal e anual comprometendo a capitalização 

do Fundo uma vez que precisa retirar recursos para complementar a folha de 

pagamento. 

 
Tabela 05. Evolução do número de segurados 
 

 
Exercício 

 
Número de 
Servidores 

Ativos 

 

var. quantitativa 
- Ativos 

 

 
var. % 

 

Número de 
Beneficiários 

 

var. quantitativa 
- Beneficiários 

 

 
var. % 

 

Total de 
Segurados 

 
var. quantitativa 

- total de 
segurados 

 

 
var. % 

2014 34.827 - - 10.705 - - 45.532 - - 

2015 35.137 310 0,89 11.240 535 5,00 46.377 845 1,86 

2016 33.814 -1.323 -3,77 12.372 1.132 10,07 46.186 -191 -0,41 

2017 32.032 -1.782 -5,27 13.614 1.242 10,04 45.646 -540 -1,17 

2018 30.241 -1.791 -5,59 15.170 1.556 11,43 45.411 -235 -0,51 

2019 29.595 -646 -2,14 16.155 985 6,49 45.750 339 0,75 

2020 29.093 -502 -1,70 17.115 960 5,94 46.208 458 1,00 

2021 28.205 -888 -3,05 18.035 920 5,38 46.240 32 0,07 

total - -6.622 - - 7.330 - - 708 - 
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IV. Plano de Equacionamento de Déficit Técnico Atuarial 

 
A Portaria 464/2018 que “Dispõe sobre as normas aplicáveis às avaliações atuariais dos 

regimes próprios de previdência social - RPPS da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios e estabelece parâmetros para a definição do plano de custeio e o 

equacionamento do déficit atuarial”, estabelece que o déficit técnico apontado nas 

avaliações atuariais deve ser amortizado no período de 35 anos. 

Sendo discricionário ao município estabelecer por meio de lei o método a ser adotado, 

dentre outros, por meio de - Plano de Amortização por Aportes Crescentes e Alíquotas 

Crescentes, Plano de Amortização por Aportes Decrescentes e Alíquotas Decrescentes, 

Plano de Amortização por Aportes Iguais e Alíquotas Decrescentes. 

O município de Curitiba adotou o método de aportes crescentes, o qual para o exercício 

de 2021 seria aportado ao RPPS o valor de R$ 430.849.486,12, para 2022 valor de R$ 

655.323.159,45, conforme descrito na pg. 23 da avaliação atuarial. 

Com as alterações propostas e, a redução do déficit técnico atuarial, o plano de 

equacionamento de déficit técnico atuarial será alterando, conforme proposta 

apresentada, a parcela para 2022 será de R$ 544 milhões. 

No entanto vale destacar que esse plano de amortização é anual e pode ter alterações 

ainda para 2022, podendo ser implementado proposta com valores inferiores ao 

proposto. Outra observação quanto ao plano de equacionamento é que ele deve ser 

feito por meio de Lei e não decreto conforme o município adota. 

 
IV- Geração do Déficit Técnico Atuarial 

 
Os Regimes Próprios de Previdência Social, não se tornaram deficitário por culpa dos 

servidores ativos, aposentados e/ou pensionistas, uma vez que as contribuições 

previdenciárias dos servidores são retidas em folha de pagamento. Em sua maioria, os 

sistemas se tornam deficitários em razão da má gestão dos recursos previdenciários, de 

contribuições retidas e não aportadas ao RPPS e que depois são parceladas, 

reparceladas com juros inferiores aos da capitalização, aportes para equacionamento do 

déficit não realizados, os quais são registrados nas Demonstrações Contábeis em 

créditos previdenciários a receber, porém, os pagamentos acabam não ocorrendo nas 

datas estabelecidas, são esses os fatores que geram a descapitalização dos RPPS. 

Obs.: em 2020 o gestor municipal se oportunizando de uma permissibilidade (não 

obrigatoriedade) da Lei 173 de 2020 (plano de socorro financeiro aos estados e 

municípios, por meio da Lei Municipal 15.663/2020, suspendeu a contribuição 

patronal referente ao período de junho a dezembro de 2020, sendo possível o 

parcelamento em 60 vezes a partir de janeiro de 2021. 
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IV – Conclusão 

Até 2021 o IPMC registrava superávit com os aportes financeiros da Prefeitura, esses aportes foram 
decorrentes de dívidas que o município acumulou ao longo do tempo com o Instituto (atraso nos 
repasses, dívidas, parcelamentos, assunção de pagamentos de aposentadorias e também ao baixo 
rendimento pela elevada concentração dos investimentos em bens imóveis), portanto esse déficit não 
é culpa dos Servidores.  

No entanto, a Prefeitura com esse projeto coloca o maior ônus do ajuste sobre os Aposentados e 
Pensionistas, do ajuste de R$ 3,8 bilhões a maior parte (R$ 2,1 bilhões) virá da redução do teto de 
contribuição para os Inativos, R$ 200 milhões serão de contribuições dos Servidores ativos e R$ 400 
milhões de contribuição adicional do ente, a Prefeitura se desonera em R$ 3,8 milhões de aportes 
(aporte era de R$ 14,5 bilhões e passará para R$ 10,6 bilhões).  

A nova direção do SISMMAC ratifica sua histórica luta pelo cumprimento do pagamento das dívidas 
que a Prefeitura assumiu com o IPMCC, não é justo colocar sobre os ombos e bolso dos aposentados 
e pensionistas o custo desse ajuste. 

A proposta que a nova direção do SISMMAC apresenta é uma revisão dos cálculos, incluindo a 
geração futura/novos entrantes na avaliação atuarial, esse cálculo traz mais realidade as projeções 
atuariais e permmitiria desonerar os aposentados e pensionistas desse pesado ônus.  

 

 
Curitiba, 21 de novembro de 2021  

Diana Abreu, presidenta eleita do SISMMAC 

Cid Cordeiro Silva, economista 

Eliane da Costa Silva – Contadora 


