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COM O PLANO DE RECUPERAÇÃO 
DE CURITIBA, O MUNICÍPIO 

ADOTOU MEDIDAS IMEDIATAS DE 
EQUILÍBRIO DAS CONTAS PÚBLICAS.  

A PARTIR DA CONSOLIDAÇÃO  
DA RECUPERAÇÃO FISCAL,  
NOVOS PROJETOS FORAM 

APRESENTADOS À CIDADE. 

O Fundo de Recuperação  
e Estabilização Fiscal 
(FUNREC) será o primeiro 
fundo anticrise do país.

Inspirado nos Rainy Day Funds de cidades e estados 
dos Estados Unidos, o projeto de lei que cria o fundo, 
encaminhado à Câmara Municipal de Curitiba, 
estabelece como objetivo da medida garantir uma 
reserva financeira para situações de crise econômica, 
desequilíbrio fiscal ou de calamidade pública, como 
desastres naturais.



 ■ Atenuar os efeitos das recessões econômicas,  
desequilíbrios fiscais e situações de calamidade pública; 

 ■ Ingresso de recurso no fundo.  
De acordo com o desempenho das contas públicas:  
no mínimo de 10% a 20% do superávit financeiro; 

 ■ Meta de recursos no fundo.  
As transferências de recursos ao fundo devem acontecer  
até o saldo atingir 8% da Receita Corrente Líquida; 

 ■ Utilização dos recursos do fundo.  
Apenas para finalidades previstas: despesas destinadas  
à manutenção dos serviços essenciais, de pessoal e encargos  
sociais, previdenciárias e do serviço de dívida;

 ■ Utilização dos recursos em situações de calamidade pública. 
Apenas para o atendimento das despesas emergenciais  
e/ou à recomposição de estruturas físicas pré-existentes,  
sendo vedado o seu emprego para novos projetos  
e investimentos de caráter permanente. 

Fundo de Recuperação e 
Estabilização Fiscal (FUNREC)
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Fundo inédito 
no país 

Instrumento 
anticrise e de 
planejamento 

público 

Objetivos para  
utilização dos 

recursos 

Proteção dos  
gastos sociais

Gestor Identifica  
Diminuição das receitas em termos reais 
Receitas Tributárias + Transferências Constitucionais  
e promove o contingenciamento 

Conselho Curador  
Analisa o atendimento dos requisitos  
e finalidades dispostos na lei e emite parecer  
Encaminha ao Prefeito Municipal

Prefeito Municipal   
Encaminha à Câmara Municipal de Curitiba  
a solicitação de autorização de utilização  
dos recursos. Necessária aprovação 2/3  
dos membros do Poder Legislativo

Agente Fiduciário    
Cumpridos todos os requisitos legais, o Poder 
Executivo requisitará ao agente fiduciário  
o acesso aos recursos
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Fundo de Recuperação e 
Estabilização Fiscal (FUNREC)



Fundo de 
Inovação de  

R$ 10 milhões 
para Startups

O projeto de lei que cria  
o Fundo de Inovação do  
Vale do Pinhão (INOVA-VP),  
com aporte inicial de  
R$ 10 milhões, consolidará 
Curitiba como uma cidade 
inteligente e conectada, 
fomentando o apoio aos 
projetos de empreendedorismo 
voltados à inovação. 
O fundo será gerido 
pela Agência Curitiba de 
Desenvolvimento, no âmbito  
do Vale do Pinhão.

Lei de Inovação  
em consonância  
com a Lei aprovada 

Agência Curitiba  
Agente técnico e 
mandatário do fundo 

Comitê de Investimento 
será o responsável pela 
administração do fundo 

Atração de novos negócios 
e empresas para a cidade

R$10
milhões
em recursos disponibilizados 
para o fomento à inovação
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A nova fase do programa Nota Curitibana, de acordo  
com o projeto de lei encaminhado à Câmara Municipal 
de Vereadores, permitirá que os créditos gerados sejam 
utilizados em aplicativos de transporte, para recarregar  
o cartão transporte (transporte público), em plataformas  
de táxi e para locação de bicicletas e patinetes.

Com mais de 100 mil usuários, o Nota Curitibana  
foi lançado em 2017 e já distribuiu mais  
de R$ 3,4 milhões em prêmios.

 ■ Créditos do programa  
Podem ser destinados pelo usuário 
para o pagamento de serviços  
de mobilidade urbana

 ■ Utilização dos créditos  
Por exemplo: transporte público, 
aplicativos de transporte, plataformas 
de táxi, compartilhamento de 
bicicletas e patinetes 

 ■ Ampliação das entidades  
Ampliação do rol de entidades 
beneficiadas, contemplando  
as Associações de Pais, Professores  
e Funcionários e as Organizações Não 
Governamentais de Proteção Animal  

Créditos do programa  
Nota Curitibana poderão  
ser usados para pagar serviços 
em mobilidade urbana
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CURITIBA FOI  
A PRIMEIRA  

CAPITAL DO PAÍS  
A EDITAR UMA LEI DE 
RESPONSABILIDADE 
FISCAL MUNICIPAL 

(LRFM).

A partir da edição da 
LRFM, a trajetória das 
despesas de pessoal foi 
gradualmente corrigida 
para que possa evoluir 
em níveis sustentáveis 
e compatíveis com a 
evolução da receita 
municipal.
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% do Total da Despesa com Pessoal sobre RCL
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Com o Plano de Recuperação 
de Curitiba - PRC, os resultados 
consolidados de 2018 apresentaram 
novos avanços nas finanças 
públicas municipais.

RESULTADOS PRC
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Em R$ 1.000156.805
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Após o Plano de Recuperação 
de Curitiba, em apenas dois 
exercícios os investimentos 
aumentaram em 65,9%

Com a promoção 
do equilíbrio fiscal, 
os investimentos 
aumentaram 
significativamente no 
período, melhorando 
a infraestrutura e a 
mobilidade urbana, bem 
como o bem-estar dos 
cidadãos curitibanos. 

 ■ Elevação dos 
investimentos em 
apenas 2 exercícios

 ■ R$ 103,3 milhões 
a mais de recursos 
aplicados

 ■ 65,9% de aumento 
real nos investimentos 
entre 2016 e 2018 

RESULTADOS PRC



250,00

200,00

150,00

100,00

50,00

0,00

Redistribuição da Dívida

2014 20172015 20182016 2019 2020

Fontes do 
Tesouro

(milhões)

23,28

122,40

196,08

493 SEM PRC

DEA
Novação
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A reorganização das dívidas municipais apresentou 
resultados e as despesas de exercícios anteriores caíram 
drasticamente. Sem a adoção das medidas do Plano  
de Recuperação de Curitiba, essas despesas atingiriam  
R$ 493 milhões em 2016.  

Com a adequação das despesas ao orçamento municipal, 
atualmente o Município utiliza recursos do orçamento 
vigente para pagar as despesas do próprio exercício, 
diferente do que acontecia anteriormente.

Curitiba reorganizou  
as dívidas municipais  
e adequou as despesas ao 
orçamento do Município

RESULTADOS PRC



Com o Plano de Recuperação  
de Curitiba, a cidade obteve  
a nota máxima em liquidez  
pelo segundo ano consecutivo  
Em 2016, o Município estava com nota C em liquidez,  
na última posição dentre as capitais brasileiras. 
Após o Plano de Recuperação, pelo segundo ano 
consecutivo, a cidade obteve a nota máxima A 
em liquidez pelo indicador CAPAG/STN, o que 
permite receber garantias da União para buscar 
financiamentos.

RESULTADOS PRC

Depois do PRC

2016 NOTA C 2017 NOTA A 2018 NOTA A

Curitiba obteve a nota máxima no Indicador 
de Liquidez da STN pelo segundo ano 
consecutivo.

IL < 1 = A

0,1336 A
Indicador de Liquidez da Nova CAPAG/STN


