
1 
 

Plano de Recuperação de Curitiba (PRC)  

Relatório de avaliação – março/2019 

 

Equipe: 

Vitor Puppi – Secretário Municipal de Finanças 

Caio César Zerbato – Assessor 

Patricia Iasmine Portz – Assessora 

Thomá Sabbag Neto - Assessor 
 

INTRODUÇÃO E HISTÓRICO 

 

Em Curitiba, ao final de 2016, terminava a gestão do ciclo de 2012-2016, e a cidade e 

o país se encontravam em uma severa crise fiscal e financeira. No Município, os déficits fiscais 

eram recorrentes e as despesas passaram, sucessivamente, a serem realizadas em desacordo 

com as normas de finanças públicas. Muitas despesas eram realizadas sem empenho e sem 

correspondência orçamentária, de modo que os recursos orçamentários para o custeio da 

administração pública gradualmente foram destinados às despesas com pessoal e 

previdenciárias, que aumentaram em ritmo exponencial.  

O Município acumulava somas vultuosas em dívidas com: fornecedores, com o 

sistema previdenciário e com os servidores municipais. A maioria dos fornecedores não 

recebia pelos serviços prestados; o maior deles – a empresa de coleta de lixo e limpeza urbana 

– estava há 6 (seis) meses com as faturas em atraso. Muitos serviços foram parcialmente ou 

totalmente interrompidos. As camadas sociais mais vulneráveis, e por consequência mais 

dependentes da prestação dos serviços públicos essenciais, sofriam pela crise do setor público 

municipal. Com a recessão econômica e a decadência das receitas municipais, o mecanismo 

de “rolagem das despesas” não conseguia mais operar, e a cidade tinha um colapso anunciado 

para 2017. 

Curitiba, considerada referência internacional em planejamento e gestão urbana, 

precisava retomar sua capacidade de planejar e, principalmente, de investir. Para fazer frente 

à situação calamitosa, a cidade decidiu lançar mão de um audacioso plano de recuperação 

fiscal. A meta agora era recuperar o Município e ser referência em equilíbrio fiscal e gestão 

pública.       

Denominado como Plano de Recuperação de Curitiba (PRC), o plano de recuperação 

fiscal do Município foi implementado no início de 2017, com o objetivo de reequilibrar as 
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contas públicas e assegurar a sustentabilidade do gasto público, através de mecanismos 

inéditos, de forma transparente e eficiente.  

Em Curitiba, como nos demais entes federativos, durante o recente ciclo de expansão 

econômica, as despesas de pessoal e custeio aumentaram em níveis superiores aos 

arrecadatórios. Com índices elevados de crescimento da receita municipal, os gestores 

ampliaram os equipamentos e serviços públicos disponíveis à população, como também os 

benefícios salariais e de carreira dos servidores, cedendo às pressões do funcionalismo por 

ganhos remuneratórios durante este ciclo de bonança da economia nacional.          

O aprofundamento da recessão econômica no país, combinada com a crise política, 

trouxe à luz o flagrante descontrole das contas públicas no Governo Federal e nos entes 

subnacionais. A crise fiscal do setor público foi acentuada pela elevação das despesas 

primárias mesmo em momentos de sucessivos déficits primários decorrentes da redução de 

receitas. A rigidez orçamentária elevou as despesas obrigatórias – principalmente a folha de 

pagamento dos servidores públicos e a previdência social – em detrimento da redução dos 

investimentos e dos gastos sociais. 

No Município de Curitiba, como no Governo Federal e demais entes federados, a 

recessão econômica criou um cenário nebuloso em relação às contas públicas. Com o 

Município à beira de um colapso na prestação dos serviços públicos essenciais à população, 

era necessária e mesmo crucial uma completa reorganização das finanças municipais, mas os 

melhores prognósticos asseguravam que a adoção de medidas triviais não solucionaria de 

forma consistente a trajetória de insolvência do Município. 

 

O PLANO DE RECUPERAÇÃO DE CURITIBA 

 

A partir de 2017, a abordagem estratégica do Plano de Recuperação de Curitiba (PRC) 

foi iniciada a partir de um minucioso diagnóstico das finanças públicas municipais. Neste 

contexto, estabeleceu-se um roteiro de análise do impacto da recessão econômica e 

consequente crise fiscal do setor público nas contas municipais.  

Em Curitiba, o diagnóstico inicial do PRC demonstrou a necessidade absolutamente 

urgente de promoção de um ajuste das contas públicas, com medidas de curto, médio e longo 

prazo que assegurassem o estabelecimento de uma trajetória de sustentabilidade do gasto 

público, sem afetar os gastos sociais e, consequentemente, as camadas mais vulneráveis dos 

cidadãos curitibanos. 
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Naquele momento, o primeiro desafio era o de ampliar a transparência das contas 

públicas e demonstrar à sociedade o completo colapso que se avizinhava ao Município no 

exercício de 2017. Os déficits fiscais eram recorrentes e as despesas passaram a ser realizadas 

em desacordo com as normas de finanças públicas: realizadas sem empenho, ou “por fora” do 

orçamento e sem correspondência orçamentária. Não havia nas demonstrações contábeis 

registros fidedignos das finanças do Município. Enquanto o Balanço Orçamentário de 2016 

registrou um Resultado Primário superavitário de R$ 472 milhões, o diagnóstico realizado 

demonstrou que o resultado era negativo, um déficit orçamentário que ultrapassava os R$ 2,19 

bilhões.  

De fato, o colapso iminente já era sentido pela população: o Município não repassava 

desde 2015 os valores destinados ao fundo previdenciário dos servidores municipais ao 

instituto que administra os pagamentos. Os pagamentos aos principais fornecedores da 

administração municipal se acumulavam – o período médio de atraso no contrato da empresa 

de limpeza urbana e coleta de lixo do Município era de 96 dias, e em janeiro de 2017 a ultima 

fatura paga correspondia ao mês de junho de 2016. Os demais fornecedores, tais como 

remédios, merenda escolar, transporte e a manutenção urbana, igualmente não tinham 

pagamentos regulares e, em alguns casos, a prestação dos serviços estava sendo 

disponibilizada de forma parcial ou mesmo suspensa. Em dezembro de 2016, o Município não 

conseguiu honrar os pagamentos dos encargos patronais sobre a folha de pagamento dos 

servidores – que somavam em mais de R$ 90 milhões – o que já demonstrava que a 

insuficiência orçamentária e de disponibilidade financeira tinha atingido níveis insuportáveis 

em relação às receitas disponíveis. 

 

O DIAGNÓSTICO DO PROBLEMA 

 

A perpetuidade estatal permite compreender como uma cidade não atinge um estado 

falimentar de forma abrupta. A cidade inicia um processo de “desligamento” gradual. Sem 

condições de honrar os compromissos, os serviços começam a ser suspensos parcialmente e, 

depois, completamente paralisados. Desse modo, a primeira medida do PRC foi um amplo 

diagnóstico da situação fiscal municipal, que identificou um cenário nefasto das contas 

públicas. As despesas discricionárias passaram a ocupar cada vez menos espaço na 

distribuição dos recursos orçamentários, que se deslocaram para cobrir apenas as despesas 

obrigatórias, especificamente os salários, os benefícios e a previdência dos servidores. 
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Houve uma aceleração desproporcional do crescimento das despesas de pessoal e 

previdenciárias em relação ao crescimento da Receita Corrente Líquida (RCL) municipal. De 

2012 a 2016, as despesas com pessoal elevaram-se em 70%, enquanto a RCL avançou em 

somente 28%. 

A pouca expressividade da receita deve-se, em parte, à frustração da arrecadação 

tributária: a receita advinda do Imposto sobre Serviços (ISS) reduziu-se em R$ 119 milhões 

em 2017, quando comparada à 2012.  

Análoga redução ocorreu quanto à cota-parte municipal do Imposto sobre Operações 

relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), cujo desempenho arrecadatório foi 

negativo em 2017, com queda de -0,2%, em valores reais. Comparando-se com o cenário de 

2012, a receita proveniente desse tributo reduziu-se em R$ 105 milhões, também em valores 

reais. 

O desempenho arrecadatório da receita do Imposto sobre a Transmissão de Bens 

Imóveis (ITBI), que atingia cerca de 12% em 2013, em 2017 foi de apenas 3,64%. A perda de 

arrecadação do tributo entre 2012 a 2017 foi de R$ 38 milhões. 

Ainda no intervalo de 2012 a 2016, foram aprovadas leis de incorporações salariais 

para diversas carreiras do funcionalismo público, bem como enquadramentos salariais, 

gratificações, procedimentos de transição e novos planos de carreira aos servidores do 

Magistério, aos Professores de Educação Infantil e aos Guardas Municipais, acentuando-se o 

nível das despesas com pessoal. 

Outro fator relevante no decréscimo orçamentário do Município foi a diminuição dos 

recursos decorrentes de transferências correntes e de receitas previdenciárias, as quais também 

tiveram resultado negativo. 

Além do crescimento vegetativo da folha de pagamento, no período de 2013 a 2016 

foram concedidas 5.198 novas aposentadorias, o que representa um crescimento de 48,55% 

no quantitativo de servidores inativos em apenas quatro anos. Ressalte-se, ainda, o impacto 

nos valores que deveriam ser aportados pelo Município no sistema previdenciário e na escala 

de contratações para a reposição de servidores. 

Neste primeiro momento, foram identificados fatores determinantes para a crise das 

contas públicas municipais, sejam eles: o aumento expressivo das despesas de pessoal e 

previdenciárias, o decréscimo das receitas municipais, decorrentes da severa recessão 

econômica brasileira, e a derradeira queda abrupta dos investimentos públicos. De 2012 a 

2016, os investimentos caíram 52%. A partir desse diagnóstico, os levantamentos do PRC 
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passaram a identificar minuciosamente as dívidas municipais, haja vista a extrema urgência 

em se promover ações que evitassem o colapso dos serviços públicos municipais, que se 

mostrava iminente.  

Neste diagnóstico das dívidas municipais, no Poder Executivo municipal, havia um 

passivo acumulado de aproximadamente R$ 826 milhões somente em fornecedores e 

prestadores de serviços, o que gerou até mesmo a interrupção da prestação de serviços. Ainda, 

nesse momento, o Município já estava vinculado a diversos contratos referentes a serviços 

públicos contínuos e essenciais à população, relativos à saúde, educação, previdência e meio 

ambiente, que não poderiam ser interrompidos. Na Figura 1 abaixo é apresentado um quadro 

das dívidas municipais em 2016, agrupadas em segmentos de credores com valores superiores 

a R$ 1 milhão: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Dívidas por segmentos em agrupamento de credores com 

valores superiores a R$ 1 milhão (Fonte: Secretaria 

Municipal de Finanças – PMC) 

 

O diagnóstico da dívida municipal evidenciou que existiam despesas sem empenho – 

portanto, realizadas sem correspondência orçamentária e ilegalmente – no montante de R$ 

614.006.379,00 (seiscentos e catorze milhões, seis mil, trezentos e setenta e nove reais), além 

de restos a pagar no valor de R$ 229.113.007,00 (duzentos e vinte e nove milhões, cento e 

treze mil e sete reais), sem a respectiva disponibilidade de caixa.  

A estimativa de receita primária para 2017 era de R$ 8.119.566.000,00 (oito bilhões, 

cento e dezenove milhões, quinhentos e sessenta e seis mil reais), enquanto que, para a despesa 

primária, a projeção para o período era de R$ 10.291.922.000,00 (dez bilhões, duzentos e 
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noventa e um milhões, novecentos e vinte e dois mil reais). Assim, o déficit das contas 

municipais para o exercício de 2017 foi projetado em R$ R$ 2.194.890.996,39 (dois bilhões, 

cento e noventa e quatro milhões, oitocentos e noventa mil, novecentos e noventa e seis reais 

e trinta e nove centavos) – vide Figura 2 abaixo. 

 

 Figura 2 – Esquema ilustrativo do déficit municipal de 2017 (Fonte: Secretaria Municipal de 

Finanças – PMC) 

 

Neste cenário, foi elaborado o diagnóstico do déficit orçamentário municipal para o 

exercício subsequente, de 2017. O Município apresentava um déficit insuportável para o nível 

arrecadatório e, além disso, era necessário promover severos ajustes para conter o ritmo 

desproporcional de crescimento das maiores despesas municipais. O detalhe do déficit 

orçamentário para o exercício de 2017 foi detalhado, como segue na Tabela 1: 
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Despesas Valores 

Despesas sem empenho de 2016 (sem 

previsão orçamentária) 
R$ 614 milhões 

Restos a pagar sem caixa de 2016 R$ 228 milhões 

Déficit de custeio das Secretarias em 2017 R$ 1,025 bilhão 

Déficit de despesas de pessoal em 2017 R$ 327 milhões 

TOTAL DO DÉFICIT EM 2017 R$ 2,19 bilhões 

  Tabela 1 – Detalhamento do déficit municipal em 2017 (Fonte: Secretaria Municipal de Finanças) 

 

Com um déficit orçamentário de R$ 2,19 bilhões para 2017, neste momento já era 

visível que o Município possuía despesas que cresciam desproporcionalmente às receitas – e 

que declinavam em relação à recessão econômica. Um déficit orçamentário extremamente 

elevado e uma soma vultuosa de dívidas municipais – que já haviam ocasionado suspensão de 

serviços pelos fornecedores –, aliados a um mecanismo de realização de despesas ilegal – sem 

empenho e por fora do orçamento, ocasionaram a combinação derradeira de insolvência do 

Município. Assim, as despesas do exercício anterior, quando começavam a ser pagas, no 

exercício subsequente, utilizavam as dotações orçamentárias do exercício corrente. Com a 

recessão econômica, esse mecanismo de “rolagem da dívida” não mais se retroalimentava, e 

o Município entraria em colapso já em 2017, como demonstrado na Figura 3 abaixo: 

 

   Figura 3 - Esquema ilustrativo do déficit municipal de 2017 (Fonte: Secretaria Municipal de Finanças – PMC) 
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O diagnóstico permitiu concluir, e obter a confirmação pela elaboração do orçamento 

anual, que o Município conseguiria honrar o pagamento dos salários dos servidores 

municipais apenas até o mês de novembro de 2017. Já na área ambiental e de manutenção 

urbana, a coleta de lixo na cidade seria realizada até o mês de julho, acumulando um déficit 

de mais de R$ 67 milhões. Em custeio, com um déficit de R$ 154 milhões, a saúde teria 

orçamento disponível para as despesas até o mês de agosto. Na educação, o orçamento 

abrangeria as despesas do órgão até setembro, acumulando um déficit de R$ 73 milhões no 

exercício. No sistema previdenciário, sem a adoção de medidas de restruturação e 

parcelamento dos débitos, somando a dívida gerada, sem aportes regulares desde 2015, mais 

os aportes no sistema previdenciário do ano de 2017, que não possuíam dotações 

orçamentárias, o Município encerraria o exercício com a incrível cifra de R$ 1 bilhão em 

dívidas junto à previdência dos servidores municipais. 

A trajetória do orçamento municipal, sem a adoção de medidas de austeridade, levaria 

incontestavelmente a um cenário caótico em 2017. O Município não dispunha de espaço 

orçamentário e nem fluxo financeiro para o parcelamento das dívidas da gestão anterior. 

Soma-se a isso o fato de que os aportes legais que o Município deveria fazer à previdência 

dos servidores municipais não constavam no orçamento. A aposentadoria dos servidores 

municipais não estava assegurada, pois a municipalidade não alocava qualquer dotação 

orçamentária para a previsão desses aportes relativos à previdência.  

Desse modo, três pontos foram destacados como derradeiros para que o Município 

tivesse atingido a insolvência em suas contas públicas ao final de 2016: (i) as despesas com 

pessoal e encargos sociais cresceram em níveis desproporcionais à receita municipal; (ii) o 

Município estava distante de ter um orçamento equilibrado, com déficit orçamentário de R$ 

2,19 bilhões; e (iii) as aposentadorias e despesas previdenciárias aumentaram em níveis não 

suportados pelo orçamento municipal. Veja-se Figura 4 abaixo: 
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Figura 4 – Diagnóstico dos principais problemas das finanças públicas 

municipais (Fonte: Secretaria Municipal de Finanças – PMC) 

 

A exaustão do conjunto financeiro municipal decorreu da dilatação das despesas 

municipais que, promovidas sem o devido planejamento e ao assombro das normas de 

responsabilidade fiscal e dos preceitos basilares de gerenciamento financeiro, se tornaram 

insustentáveis, gerando endividamento com fornecedores e comprometimento na prestação de 

serviços públicos.  

Esse crítico capítulo que se instaurou no Município de Curitiba se repetiu em diversas 

municipalidades – e, por vezes, com efeitos ainda mais drásticos do que os aqui perpetuados. 

A ausência de providências tempestivas quanto a controle financeiro conduziu diversos 

municípios brasileiros à adoção de remédios derradeiros, em um momento em que meras 

medidas de saneamento das contas públicas tornaram-se insuficientes e ineficazes, restando-

lhes somente soluções de extrema gravidade.  

Em Curitiba, a combinação de fatores era particularmente adversa e a cidade foi 

lançada à última posição entre as capitais brasileiras no ranking do Indicador de Liquidez (IL), 

elaborado pela Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais (ABRASF), na 

nova metodologia atualizada estabelecida pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN).  

A posição no ranking, nota C, demonstrava a ínfima capacidade do Município, nos 

dados de 2016, de honrar seus compromissos frente à disponibilidade de caixa. Os dados 
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confirmam o diagnóstico realizado das finanças públicas, mas lança uma complexidade 

adicional ao colocar Curitiba no último lugar no ranking do Indicador de Liquidez dentre 

todas as capitais brasileiras, com um indicador quase três vezes pior que o penúltimo colocado. 

De fato, as medidas a serem tomadas para retomar o equilíbrio fiscal deveriam alcançar 

significativo grau de complexidade para atingir os objetivos em curto prazo de evitar a 

paralisia dos serviços públicos. O ranking do Indicador de Liquidez da STN consta na Figura 

5 abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Indicador de Liquidez (IL) da Nova CAPAG para Capitais 

Brasileiras - 2016 (Fonte: ABRASF) 

 

Neste cenário adverso, após o diagnóstico das finanças municipais, a equipe da 

Secretaria Municipal de Finanças (SMF) da Prefeitura Municipal de Curitiba iniciou a 

elaboração de um conjunto de medidas para implementação imediata, que não poderiam ser 

apenas conjunturais, mas demandavam a resolução dos problemas estruturais e recorrentes 

das contas públicas municipais, a fim de restabelecer o equilíbrio fiscal do Município e evitar 

o colapso dos serviços públicos. 
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OS DESAFIOS PARA RECUPERAR A SUSTENTABILIDADE FISCAL E FINANCEIRA 

 

Após o diagnóstico das finanças municipais, a gravidade das circunstâncias justificou 

a elaboração pela Secretaria Municipal de Finanças e demais órgãos municipais, em apenas 

três meses, a proposição de 12 medidas de curto, médio e longo prazo destinadas a evitar a 

paralisia do Município e assegurar que os gastos públicos assumissem uma trajetória de 

sustentabilidade. As medidas foram encaminhadas pelo Prefeito Municipal para debate e 

deliberação no Poder Legislativo municipal. As medidas encaminhadas, que se converteram 

em projetos de lei, versaram sobre os seguintes temas: 

 

  Lei de Responsabilidade Fiscal Municipal; 

  Nova Meta Fiscal; 

  Modificações na Previdência; 

  Criação de fundo de previdência complementar; 

  Leilão de dívidas municipais; 

  Criação do Domicílio Eletrônico do Contribuinte; 

  Adequações nas leis da área de Recursos Humanos; 

  Cadastro de devedores; 

  Criação da Nota Curitibana; 

  Separação da taxa de coleta do lixo da cobrança do IPTU; 

  Ajustes no ITBI; 

  Atualização na legislação municipal do ISS. 

 

Ao aportarem na Câmara de Vereadores de Curitiba, os debates sobre os projetos de 

lei elaborados após o primeiro diagnóstico das finanças municipais pela equipe à frente do 

PRC foram levados à exaustão. A equipe de governo debateu todas as medidas com os 

membros do Poder Legislativo, com os sindicatos representativos dos servidores municipais, 

associações empresarias, órgãos de classe e demais interessados nos projetos que estavam em 

discussão. A equipe do governo municipal participou de mais de 10 audiências e encontros na 

sede do Poder Legislativo para que fossem dirimidas quaisquer dúvidas. Na oportunidade, 

foram colhidas sugestões que aperfeiçoaram os projetos de lei em debate. 

A partir da abertura do diálogo em relação às medidas propostas, os Vereadores 

Municipais compreenderam a situação calamitosa das finanças públicas de Curitiba. As 
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medidas do PRC consistiram em um programa ousado, mas adequado à conjuntura 

orçamentária e financeira do Município, com objetivo de reestruturar os passivos municipais, 

equacionar os déficits das contas públicas, aprimorar o gasto público e promover o 

crescimento sustentado das despesas municipais, sem afetar os gastos sociais. Pelo contrário, 

os gastos sociais estavam severamente contraídos justamente pela insuficiência orçamentária 

e financeira do Município. 

Após intenso debate legislativo e a partir da aprovação completa de todas os projetos 

de lei, o PRC iniciou sua próxima etapa, a execução das políticas. Neste momento, a primeira 

medida consistiu em ampliar à sociedade a transparência das contas públicas municipais.   

 

EM PRIMEIRO LUGAR, A TRANSPARÊNCIA 

 

O estabelecimento de uma nova Meta Fiscal foi uma das mais importantes medidas 

propostas no âmbito do PRC. A Meta Fiscal é estabelecida anualmente na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO) e demonstra se ao final do exercício o ente terá um resultado positivo 

(superávit primário), ou negativo (déficit primário), nas contas públicas. A Meta Fiscal é um 

componente extremamente relevante da transparência das finanças públicas, pois permite aos 

agentes elaborarem suas expectativas em relação ao resultado e a saúde fiscal do ente. A Meta 

Fiscal é um dispositivo para análise e transparência das contas públicas.   

A Meta Fiscal representa o esforço governamental para manter a trajetória das contas 

públicas em um caminho de sustentabilidade, alinhada a uma cultura de responsabilidade 

fiscal a partir das metas de atingimento de superávits primários. O planejamento e o controle 

das contas públicas, são fatores determinantes para o atingimento das metas de execução das 

políticas públicas. 

 Faz-se necessário que tais metas sejam revistas caso haja transformações relevantes 

no cenário macroeconômico interno e externo. Some-se a tal cenário a própria situação das 

contas municipais, que também se encontrava agravada em decorrência de endividamento e 

aumento de despesas realizadas de modo alheio às normas de responsabilidade fiscal. Além 

do cenário das finanças municipais apresentado no diagnóstico inicial, ressalta-se, novamente, 

que as contas municipais não registravam nas demonstrações contábeis oficiais mais de R$ 

614 milhões em despesas sem empenho, realizadas sem correspondência orçamentária. A 

despesa pública sem correspondência orçamentária é tipificada como crime de 

responsabilidade dos responsáveis pelo ordenamento da despesa, no Código Penal Brasileiro. 
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Neste caso das despesas realizadas à margem do sistema orçamentário oficial, a partir 

de 2017 foi desenvolvido um software denominado Programação Real da Despesa (PRD). 

Com o desenvolvimento dessa ferramenta tecnológica, somada a um conjunto de medidas – 

portarias secretariais – foram lançadas para instruir os operadores do sistema orçamentário em 

relação a expressa vedação de geração de despesa que não esteja registrada oficialmente nos 

documentos contábeis, e que nos últimos anos, significativa parcela, esteve registrada em 

controle paralelos ao sistema oficial. Além disso, o PRD realiza comparações entre grupos de 

despesas e os parâmetros determinados, o que proporcionou significativo incremento em 

accountability. O software analisa e identifica as despesas em desacordo com os parâmetros 

de cada categoria – por exemplo, valores fictícios muito elevados ou muito baixos para 

determinada despesa, e aponta para os operadores nos relatórios operacionais. 

Além das despesas sem empenho, os aportes devidos e não repassados ao sistema 

previdenciário dos servidores municipais também não tinham nenhuma correspondência 

orçamentária. Tais fatores prejudicavam sobremaneira a transparência nas contas municipais. 

Por óbvio, as despesas realizadas em desacordo com as normas legais não estavam registradas 

na contabilidade pública oficial. Tal fato é de extrema relevância, pois impedia a adequada 

fiscalização e controle social em relação às contas públicas municipais, na medida em que os 

registros contábeis não refletiam a realidade fiscal e financeira do Município. A Meta Fiscal 

até então estabelecida demonstrava que o orçamento municipal teria um déficit de R$ 303 

milhões, enquanto, após o diagnóstico das despesas, o resultado primário para 2017 foi 

estimado em um déficit orçamentário de R$ 2,19 bilhões – o que era equivalente a cerca de 

32,95% da RCL prevista para o cenário base.  

A partir do estabelecimento da nova Meta Fiscal, o formato empregado para a 

demonstração dos dados financeiros municipais compatibilizava-se com as crescentes 

necessidades de transparência na gestão fiscal da administração pública, em consonância com 

os fundamentos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Assim, a nova projeção da Meta Fiscal 

refletia a conjuntura financeira municipal de forma legítima e fidedigna, otimizando o 

cumprimento de seu dever informativo e descritivo. 

 

A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL MUNICIPAL 

 

Dentre as principais medidas, destaca-se a sanção da Lei de Responsabilidade Fiscal 

Municipal (LRFM) – Lei Complementar Municipal nº 101/2017, que estabeleceu eficientes 

mecanismos de saneamento do desgaste financeiro do Município e, principalmente, de 
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prevenção a futuras corrosões. Na essencialidade, as reformas implantadas necessitavam 

assegurar o retorno ao equilíbrio fiscal e a retomada da capacidade de planejamento de longo 

prazo do Município. 

Ao propor e conseguir a aprovação de uma Lei de Responsabilidade Fiscal Municipal, 

o Município de Curitiba tornou-se a primeira capital da país a ter uma lei que estabelece 

normas de finanças públicas em âmbito municipal, voltada à responsabilidade da gestão fiscal 

e previdenciária. Além de seu ineditismo, a LRFM reuniu um conjunto de medidas inovadoras 

na gestão fiscal, que passaram a servir de parâmetro e inspiração para outros municípios e 

estados brasileiros. 

A LRFM, impõe a compreensão de que a irresponsabilidade fiscal não pode ser uma 

agenda pública; o orçamento não é uma peça de ficção. Certamente, os Poderes Executivo e 

Legislativo, agora, como em diversos momentos da história, foram instados a promover uma 

agenda de debates no tocante à relação de permissividade com o descontrole dos gastos 

públicos e à ineficiência em satisfazer as legítimas demandas sociais. Era necessária uma 

ruptura veemente do ciclo orçamentário autofágico, ruptura esta que tem servido, à exaustão 

para a manutenção da máquina pública, garantindo-se que o orçamento atenda à cidade, aos 

munícipes, aos programas e aos projetos de desenvolvimento – jamais ao consumo excessivo 

e perdulário do aparato estatal. 

A implementação da LRFM foi necessária primordialmente para restabelecer a 

credibilidade do sistema orçamentário municipal. Em tal processo, vislumbrou-se 

indispensável a imposição de critérios e restrições à elevação do dispêndio público em níveis 

superiores aos efetivamente arrecadados pela Fazenda Municipal, combatendo o desequilíbrio 

orçamentário advindo do crescimento desmesurado do gasto. Tendo a responsabilidade como 

sustentáculo, a LRFM foi um inequívoco instrumento de inflexão do processo de 

irracionalidade fiscal que tem permeado as contas municipais, especialmente no tocante à 

racionalização do gasto público perante a dicotomia entre recursos escassos e necessidades 

crescentes de custeio dos serviços públicos indispensáveis à população. 

A Lei prevê dispositivos de curto e médio prazo resguardados pelo arcabouço 

administrativo-legal vigente. Estes mecanismos terão a condição de qualificar, além de apenas 

racionalizar o gasto público. Sob esta ótica, a magnitude da solidez fiscal almejada centraliza-

se na otimização da despesa pública, bem como no controle e na transparência. 

A mobilização da sociedade na expressão de suas demandas e expectativas quanto à 

atuação do Poder Público exige dos administradores o enfrentamento dos fatores 

determinantes da deterioração das finanças públicas. A afetação dos níveis de investimento e 
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de eficiência da prestação dos serviços públicos essenciais deriva da incapacidade e da 

irresponsabilidade dos gestores na alocação e distribuição de recursos adequados às 

limitações regulatórias. 

Neste contexto, a LRFM dispôs dos seguintes dispositivos, inovadores na gestão fiscal: 

  Mecanismo limitador de crescimento das despesas de pessoal, vinculado ao 

aumento dos níveis arrecadatórios; 

  Redução obrigatória das despesas de pessoal, se e quando atingirem 50% da 

RCL, evitando-se que o Município ultrapasse os limites legais; 

 Criação do Conselho de Gestão e Responsabilidade Fiscal, responsável por 

decisões de otimização e qualificação dos gastos públicos; 

  Obrigatoriedade de disponibilização de recursos de custeio para a implantação 

de novos equipamentos públicos. 

 

Componente significativo do gasto municipal, a despesa de pessoal evoluiu 70% de 

2012 a 2016, enquanto a RCL apenas 28%. Neste contexto, a LRFM dispôs que a variação 

nominal da despesa total com pessoal ativo não poderá superar 80% da variação nominal da 

RCL apurada no exercício anterior. A regra, implantada de forma inédita, impede o 

crescimento das despesas de pessoal de forma desproporcional ao avanço dos níveis 

arrecadatórios. O Município, com esse dispositivo, também estabeleceu uma desaceleração 

gradual e automática do gasto público em momentos de diminuição dos níveis arrecadatórios. 

Caso estivesse vigente entre 2012 e 2016, haveria uma barreira legal que teria impedido o 

aumento das despesas com pessoal em 70% no período. 

Para tanto, no momento inicial do PRC, quando os diagnósticos foram completados, a 

despesa com pessoal estava em 51,7% – valor que já superava o Limite Prudencial de 51,3% 

estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal Federal1. Com a implantação do PRC e a 

definição do novo arcabouço legal delimitador do crescimento das despesas de pessoal, a 

trajetória de crescimento da despesa foi corrigida e o índice, em 2017, decresceu a 46,51% e, 

em 2018, atingiu 42,24%. Sem a adoção das medidas do PRC, as despesas com pessoal foram 

projetadas para atingir 58,39% em 2017. A trajetória de evolução das despesas de pessoal está 

disposta de acordo com o Gráfico 1 abaixo:  

                                                           
1 A Lei de Responsabilidade Fiscal Federal – Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 –, estabelece no 

parágrafo único do art. 22 que o limite prudencial (95% de 54%) para os Municípios é de 51,3%. Sendo vedado 

aos entes que atingirem a limitação a implantação de atos de pessoal, salvo as disposições previstas na mesma 

lei. 
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   Gráfico 1 – Percentual de despesas com pessoal e encargos sociais em relação a RCL (Fonte: Secretaria 

Municipal de Finanças) 

 

Em que pese a compreensão dos pressupostos de valorização dos servidores públicos 

municipais, a análise da trajetória de crescimento das despesas de pessoal traz evidências 

empíricas de descontrole na gestão das despesas ante o baixo crescimento das receitas 

municipais. Ao manter um parâmetro de crescimento das despesas de pessoal, a política 

salarial do Município está sendo construída a partir da disponibilidade de recursos oriundos 

da arrecadação municipal, sem supressão ou alteração de políticas públicas estabelecidas – 

reconhecida sua igual importância para o desenvolvimento da cidade. 

Outro ponto importante estabelecido na LRFM, também relativo aos limites de 

despesas com pessoal, é a criação de uma série de medidas que o Município deverá adotar 

para inibir o atingimento do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal Federal. 

Desse modo, as despesas de pessoal, ao atingirem 50% da RCL, forçarão a municipalidade a 

promover reduções em cargos em comissão, funções gratificadas e demais despesas de 

pessoal, de modo a evitar que o Município atinja o Limite Prudencial, sofrendo penalizações 

mais severas. Esse mecanismo disposto na LRFM foi aplicado no Município de Curitiba de 

forma inédita, pois o pré-limite evita que a cidade seja penalizada com as restrições 

estabelecidas pela legislação.  

No bojo dos dispositivos implantados – e para responder de forma rápida e eficiente à 

conjuntura calamitosa das finanças municipais – criou-se o Conselho de Gestão e 

Responsabilidade Fiscal (CGRF), responsável pela análise e deliberação da política fiscal e 

salarial, como também pelo custeio da administração indireta do Município. O Conselho, que 
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tem função essencial no controle, transparência e qualificação do gasto público, tem atuado 

consultiva e deliberativamente nos temas mais sensíveis da Administração Pública Municipal, 

em especial na gestão fiscal e financeira, nos seguintes temas: (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) a 

celebração de convênios, contratos de gestão e instrumentos congêneres; (iii) benefícios e 

incentivos fiscais; (iv) contratações, planos de carreira e política salarial da Administração 

Direta; e (v) contratação de operações de crédito, financiamento e concessão de garantias do 

Executivo Municipal; 

O CGRF dispõe de uma Secretaria Executiva e todas as pautas submetidas à análise 

dos Conselheiros são acompanhadas de pareceres da referida Secretaria, considerando o 

interesse público e a disponibilidade financeira e orçamentária do Município. Esse modelo 

decisório não é apenas uma mudança legislativa, mas de cultura interna da organização, ao 

passo que os agentes responsáveis, por demandarem ao CGRF sobre as questões atinentes à 

análise dos conselheiros, passaram a compreender a institucionalização de um sistema regular 

e criterioso de avaliação das despesas e receitas públicas durante a execução fiscal. 

A instituição do CGRF apresentou resultados de parametrização do processo de 

geração das despesas públicas e, principalmente, de qualificação do gasto público. Ao 

demandar uma despesa, o responsável pelo órgão tem uma série de parâmetros a serem 

cumpridos para que a demanda seja apreciada pelo CGRF, sendo deferida ou indeferida. Esse 

processo é criterioso e produz um banco de dados administrativos, essencial ao regular 

monitoramento da execução das políticas públicas. A produção, elaboração e análise dos 

dados históricos gerados no âmbito do CGRF permitem que as decisões sejam cada vez mais 

embasadas em critérios técnicos, com credibilidade e eficiência.  

Outra medida importante foi a determinação que a implementação de equipamentos 

públicos destinados à prestação de serviços, e que gerem despesas de pessoal ou de custeio, 

somente terá início após a apresentação dos dados descritivos e analíticos acerca das 

características operacionais do equipamento a ser implementado - medidas essas que devem 

ser providenciadas ainda anteriormente à instauração de procedimentos licitatórios e à 

celebração dos convênios ou empréstimos. Tais exigências prestigiam o planejamento estatal 

na expansão dos equipamentos públicos, impedindo-se a construção de novas unidades sem 

que estejam garantidas reservas orçamentárias suficientes para as despesas daí decorrentes. 

 O planejamento estatal, em especial a reserva de dotações orçamentárias para as 

despesas de custeio dos novos equipamentos públicos, assegura que os equipamentos sejam 
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planejados e utilizados para prover a prestação de serviços à sociedade. Neste período de 

descontrole dos gastos municipais, o Governo Federal repassou recursos via convênio para a 

construção de Unidades de Educação Infantil ao Município, mas como o dispositivo atual 

ainda não existia, não houve o planejamento estatal para que fossem reservadas dotações de 

custeio no orçamento municipal. Em Curitiba, 12 unidades de educação infantil 

permaneceram fechadas, mesmo após a conclusão das obras, por não haver recursos para 

prover o funcionamento regular das unidades, prejudicando o atendimento nas áreas mais 

vulneráveis da cidade. 

Não menos importante, a LRFM implementou outro dispositivo de relevo, e inédito, 

com vistas ao planejamento estatal e a priorização da destinação dos recursos públicos à 

manutenção e ampliação dos serviços essenciais à população. A partir de sua sanção, na 

elaboração e execução do Orçamento-Geral do Município, em cada exercício, os Poderes 

deverão observar o limite de 0,6% da RCL para aplicação 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. Esse novo limite assegura, em lei, que não sejam 

destinadas quantias vultuosas de recursos públicos para serviços de publicidade e propaganda 

estatal em detrimento da aplicação nas áreas sociais mais sensíveis aos indicadores de 

desenvolvimento econômico e social no Município. 

A adoção de medidas assertivas, em um curto espaço de tempo, de abrangência de 

curto, médio e longo prazo, como também conjunturais e estruturais, asseguraram resultados 

significativos ao PRC, que já puderam ser quantificados em apenas 12 meses de implantação. 

De um déficit orçamentário de R$ 2,19 bilhões, diagnosticado em novembro de 2016, o 

Município passou para um superávit de R$ 610 milhões como resultado do exercício de 2017. 

O resultado do exercício de 2018 apresentou disponibilidade de R$ 613 milhões em 

disponibilidade de caixa líquida, apenas em recursos ordinários (fontes livres).   

Com as medidas, muitas inéditas, de correção de rota, reequilíbrio fiscal, alterações 

nos mecanismos de rigidez orçamentária, melhoria e aperfeiçoamento do sistema tributário, o 

Município saiu da última posição no Indicador de Liquidez pelo Tesouro Nacional – rating C 

– para a nota máxima – rating A –, ocupando a quarta posição em liquidez no país. O rating 

A agora possibilita à cidade receber aval de garantias do Governo Federal para operações de 

crédito. Com os dados de 2018, que serão consolidados em 2019, o Município deve melhorar 

ainda mais o desempenho. Na Figura 6 abaixo consta o novo ranking do Indicador de Liquidez 

da CAPAG, elaborado pela Secretaria Municipal de Finanças, em 2017: 
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Figura 6 – Indicador de Liquidez da Nova CAPAG para capitais brasileiras (Fonte: Secretaria 

Municipal de Finanças) 

 

Os resultados que refletem a recuperação do Município também foram registrados pelo 

Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE/PR), órgão de controle responsável pela 

fiscalização do uso dos recursos públicos no Estado do Paraná. No relatório de exame da 

Prestação de Contas do Município de Curitiba, em 2017, também já foi possível verificar 

como o Município, em pouco mais de 12 meses de implantação do PRC, apresentou resultados 

expressivos. Depois de sucessivos passivos a descoberto em todas as fontes de recursos ao 

final dos exercícios de 2014 (R$ 185 milhões), 2015 (R$ 236,7 milhões), e 2016 (195,7 

milhões), em 2017 foi registrado um ativo líquido de R$ 877 milhões. Esse resultado também 

foi refletido no indicador de Liquidez Corrente apurado pelo Tribunal, passando de 0,65 em 

2014 para 2,69 em 2017. Acima de 1 o indicador demonstra melhor capacidade de pagamento 

das obrigações.   

Como demonstra a Figura 7 abaixo, os investimentos municipais, que em 2016 foram 

de R$ 156,8 milhões, subiram para R$ 260,1 milhões em 2018, com um aumento em valores 

reais de 65,9% em apenas dois exercícios. A LRFM e as demais medias implementadas pelo 

PRC apresentaram em curto período de tempo avanços extremamente significativos em 

relação à sustentabilidade dos gastos públicos. 
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    Figura 7 – Indicador de Liquidez da Nova CAPAG para capitais brasileiras (Fonte: Secretaria Municipal 

de Finanças) 

 

Além disso, ao longo de 2017 e 2018 todas as despesas com os fornecedores 

municipais foram pagas rigorosamente em dia. Os salários e encargos sociais dos servidores 

municipais também são pagos regularmente e a cidade, com o ajuste fiscal, ampliou os 

investimentos e retomou à atenção as áreas sociais com a regularidade na prestação dos 

serviços públicos. Com o conjunto de medidas para recuperar o equilíbrio fiscal do município, 

a área da Saúde foi um dos setores mais beneficiados. Houve o restabelecimento integral do 

fornecimento de medicamentos e exames laboratoriais. No início da atual gestão, em janeiro 

de 2017, o almoxarifado da rede estava carente de insumos e faltavam medicamentos nas 

farmácias das unidades básicas de saúde. Além disso, a falta de insumos para exames fez com 

que se instituísse nos postos de saúde uma cota para a realização de exames laboratoriais 

simples, como os de sangue e urina. Dessa forma, demorava-se meses para que o usuário 

tivesse acesso ao serviço. As unidades tinham dias marcados para a coleta de exames.  

Os fornecedores se negavam a entregar produtos, por conta das dívidas pendentes. Em 

decorrência do PRC, o fornecimento foi regularizado e todos os meses em torno de 20 milhões 

de unidades de medicamentos são distribuídas aos usuários nas 111 unidades básicas de saúde 

de Curitiba. Na educação municipal os efeitos do PRC garantiram o atendimento de qualidade 

para 140 mil crianças e estudantes atendidos na Rede Municipal de Ensino. Isso não teria sido 

possível sem as medidas implementadas no ajuste. 
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Em janeiro de 2017, a educação estava com um déficit financeiro estimado em R$ 85 

milhões. Os pagamentos estavam atrasados e não havia recursos para aquisição do mobiliário 

e contratação dos profissionais necessários para colocar em funcionamento 12 unidades de 

educação infantil que haviam sido inauguradas e estavam fechadas. Havia ainda seis unidades 

com obras paralisadas ou com o ritmo fora do cronograma. 

Com o PRC, ao todo, 14 novos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) 

entraram em funcionamento, atendendo 660 crianças de 0 a 3 anos, faixa onde havia a maior 

demanda por atendimento. Dessas unidades, 12 haviam sido inauguradas em 2016, sem que 

houvesse condições de funcionamento – faltavam equipamentos, materiais e profissionais 

para atender. Ao estarem com sua capacidade total de atendimento, os CMEIs 

ampliarão em 2.316 o número de vagas na rede. Todas as seis unidades com obras paralisadas 

foram retomadas.  

Na segurança pública, a Guarda Municipal de Curitiba recebeu 35 novas viaturas, 516 

novos coletes balísticos e 26 motos, cuja última troca tinha ocorrido no ano de 2012. Já na 

assistência social, depois de iniciar a gestão com uma dívida de R$ 13 milhões, a Fundação 

de Ação Social (FAS) todas as despesas estão em dia. Foi realizada a repactuação dos 

contratos de aluguel de imóveis com redução de valores bem como a devolução de imóveis 

alugados, usando espaços próprios para funcionamento das unidades. Contratos atrasados 

foram pagos e foram otimizados os usos de veículos, energia elétrica, água e telefonia. 

Convênios foram retomados e o número de vagas para cursos profissionalizantes e 

acolhimento foram ampliados.  

Na qualificação social e profissional, houve a ampliação das parcerias com 24 novos 

projetos possibilitando o aumento do número de vagas. O número de oportunidades para 

cursos gratuitos, voltados para população em situação de vulnerabilidade, quadruplicou em 

um ano. Passou de pouco mais de 3 mil vagas em 2016 para mais de 12 mil vagas em 2017 

em cursos nos Liceus de Ofícios. Ao final de 2018 a previsão é chegar a 20 mil vagas. Na área 

de acolhimento, voltada para a população em situação de rua, o número de vagas cresceu 

38%, passando de 869 no início de 2017 para 1.188 em 2018.  

Como demonstrado, nas áreas sociais, de forma exemplificar, os resultados das 

medidas do PRC retomaram a capacidade de planejamento estatal e a adequada prestação dos 

serviços públicos à população. Longe de se caracterizar como restritivo, o ajuste fiscal 

ampliou a capacidade de investimentos em 65,9% e assegurou a aplicação de recursos nas 

áreas mais essenciais ao Município de forma sustentável. Além disso, também foi promovida 
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uma ampla reforma no sistema previdenciário municipal, responsável por grande parcela do 

dispêndio público, sem que fosse comprometido o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema. 

 

A REFORMA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 

 

A reforma do sistema previdenciário e a necessidade premente de ajuste das contas 

públicas e reequilíbrio fiscal, são as pautas mais relevantes, tanto para a resolução da grave 

crise fiscal do setor público brasileiro, quanto para o desenvolvimento do país a partir da 

realocação e qualificação do gasto público.  

O debate sobre o sistema previdenciário no mundo tem no centro das discussões o 

aumento da expectativa de vida ao longo dos últimos tempos. A longevidade dos cidadãos 

vem aumentando no mundo todo, como também no Brasil. Assegurar que o sistema 

previdenciário seja sustentável tem sido um grande desafio aos gestores públicos, ao passo 

que as crises fiscais e as irresponsabilidades no trato da coisa pública têm levado muitos 

sistemas previdenciários à insolvência e a consequente incapacidade de pagamento dos 

benefícios aos aposentados.  

A aceleração dos gastos previdenciários em níveis superiores ao crescimento da receita 

de financiamento do sistema assevera, em todos os prognósticos, a necessidade de 

modificações no regramento vigente. Ao longo do tempo, pela própria dinâmica do mercado 

do trabalho e das transformações sociais, a previdência no Brasil passou por diversas reformas, 

desde a Constituição Federal de 1988.  

 Em Curitiba, no Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) dos servidores 

municipais, a aceleração das despesas com pessoal evoluiu de forma superior à evolução da 

concessão de aposentadorias do regime geral do Governo Federal, de 35,1% em dez anos. Em 

apenas 4 anos, o número de aposentadorias concedidas em Curitiba aumentou em 48,5%, com 

mais de 5 mil novos aposentados ingressando no sistema previdenciário municipal.     

 Aprovar reformas não é uma tarefa fácil para os gestores públicos, mas Curitiba saiu 

na frente e reformou sua previdência municipal, adequando-a aos novos tempos. Com a 

Constituição de 1988 e a nova fase nas relações entre Estado e sociedade civil, foram 

assegurados direitos civis, sociais e políticos. Neste aspecto, a nova Constituição promoveu 

uma interdependência política, caracterizada pela mudança na visão dos processos de tomadas 

de decisão, portanto, o movimento de descentralização visto após à retomada da ordem 

democrática no país. O que convencionou-se chamar de municipalização, foi o 

reconhecimento da participação dos entes federados nos processos de tomada de decisão, 
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execução, controle social e ampla participação democrática nas políticas públicas, 

principalmente no âmbito dos direitos sociais à saúde e educação, considerando a importância 

das especificidades locais para o aperfeiçoamento das políticas. 

 A municipalização foi determinante para o aumento do número de equipamentos 

públicos e de contratações de servidores para atenderem aos cidadãos, haja vista que os 

serviços públicos passaram a cada vez mais serem delegados aos municípios. Esse fenômeno 

justifica o histórico do grande contingente de servidores que ingressaram no serviço público 

na década de 1990 e que recentemente obtiveram direito a ingressarem com os pedidos de 

aposentadoria, causa primordial da elevação em 48,5% do quantitativo de aposentadorias nos 

últimos quatro anos e do elevado número de novos aposentados projetado para os próximos 

anos. 

 Quanto às inovações, Curitiba se tornou a primeira capital do país a criar um fundo de 

pensão exclusivo para os servidores municipais, o CuritibaPrev. A partir da criação do fundo, 

todos os novos servidores ingressantes na carreira municipal são inscritos para que possam 

contribuir neste fundo. Outro importante ponto de destaque é que a lei que criou o 

CuritibaPrev dispôs que este possa ser um fundo metropolitano, e não apenas de Curitiba, o 

que permite a gestão de mais recursos e a possibilidade de buscar maior rentabilidade na 

política de investimentos. 

 Em especial, pela primeira vez, os aportes financeiros ao sistema previdenciário foram 

assegurados no orçamento municipal. A ausência de dotações orçamentárias que assegurasse 

os aportes para capitalização do fundo de previdência dos servidores municipais implicou 

irregularidade na periodicidade dos repasses, desde 2015. A dívida consolidada com o sistema 

previdenciário, neste período, chegou a aproximadamente R$ 500 milhões e atingiria ao final 

de 2017 a cifra de R$ 1 bilhão, sem as medidas adotadas pelo PRC. Outro ponto importante 

foi o parcelamento do saldo devedor remanescente de R$ 354 milhões, acumulados durante a 

gestão anterior e imprescindíveis para o planejamento financeiro do sistema previdenciário. 

 Assegurados no orçamento, os aportes financeiros foram revisados a partir de um novo 

estudo de cálculo atuarial, que trouxe premissas adequadas à nova realidade previdenciária, já 

que os estudos que estavam vigentes foram realizados em 2008. Demais revisões adentraram 

no campo do estabelecimento do aumento progressivo das alíquotas contributivas de 11% para 

14% dos servidores e de 22% para 28% para o Município, gradualmente em 0,5 ponto 

percentual por ano.  

O Município, em minuciosa análise sobre o tema previdenciário, e, em atendimento a 

um procedimento de auditoria interna, operacionalizou, mediante aprovação de projeto de lei, 
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a compensação de valores repassados indevidamente ao instituto de previdência, retroagindo 

a valores devidos desde 2012. Neste contexto, os valores repassados indevidamente 

resultaram da contribuição do entre empregador, o Município, das alíquotas patronais sobre 

os salários dos servidores inativos, medida que foi pacificada, evitando a recorrência das 

irregularidades. 

 As medidas do PRC no âmbito da reforma previdenciária municipal apresentaram 

resultados já em curto prazo. O Município estabeleceu um diálogo com a sociedade para que 

as reformas fossem aprovadas e as despesas previdenciárias – contribuição patronal e aportes 

previdenciários – que atingiram, em 2016, 23,69% da RCL, decresceram para 18,34% em 

2018. Com essa ampla reforma do sistema previdenciário municipal, as despesas decresceram 

29,19% em apenas dois exercícios.  

Aprovar reformas, como a previdenciária, asseguraram o fortalecimento do sistema. 

Os aportes ao fundo previdenciário foram garantidos no orçamento, premissas importantes 

foram revistas, as alíquotas adequadas à nova realidade do quadro funcional, e de forma 

inédita, criado o primeiro fundo de pensão entre as capitais brasileiras, e tantas outras medidas, 

corroboraram para que Curitiba tenha o fundo de previdência mais capitalizado do país, 

vencendo o desafio de manter a previdência forte e sustentável no longo prazo, sem 

comprometer o equilíbrio das contas públicas. 

        

DEMAIS MEDIDAS DE RECUPERAÇÃO 

 

Conjuntamente com as medidas estruturais, o PRC também continha medidas de curto 

prazo. O diagnóstico financeiro do Município, identificou a cifra de R$ 827 milhões em 

dívidas, em todas as áreas governamentais. São despesas assumidas em gestões anteriores para 

cujo adimplemento não havia disponibilidade suficiente de caixa. Além disso, compreendiam 

as despesas contraídas sem a devida formalização por meio de empenho, ou em descompasso 

com a determinação do art. 42 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, também 

relativas a exercícios anteriores. 

A impossibilidade de satisfação das dívidas municipais contraídas em administração 

anterior denotava situação atípica que requeria medidas corretivas excepcionais - as quais 

encontravam pleno respaldo na prioridade de atendimento ao interesse público - essenciais à 

recuperação financeira do Município e imprescindíveis ao adequado desempenho das políticas 

públicas e programas de governo eleitos pela sociedade. 
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Para isso, o Município implementou o modelo de ofertas voluntárias de descontos às 

dívidas municipais. Em tal modalidade de pagamento, realizada por meio de concorrência em 

sistema eletrônico, o interessado que propuser melhor desconto à dívida do Município terá seu 

crédito satisfeito à vista. Tal modalidade é alternativa à solução de parcelamento das dívidas 

ao credor que aceita abdicar de parte de seu crédito a fim de ser remunerado antecipadamente. 

A vantagem de tal método consiste na obtenção de alívio financeiro atual ao credor, sem que 

haja um comprometimento insustentável e irresponsável das finanças municipais; assim, o 

credor com melhor classificação no procedimento de renegociação adquire o direito de ter sua 

dívida adimplida sem a necessidade de aguardar a quitação via parcelamento. 

Os leilões reversos das dívidas municipais têm se mostrado efetivos. Com 8 leilões 

realizados, o Município obteve R$ 13,03 milhões em desconto aos créditos a serem pagos, em 

uma taxa média de 16,5%. Somando todas as rodadas realizadas foram pagos R$ 65,7 milhões 

em dívidas herdadas. Paralelamente, mais duas medidas de curto prazo, e, imprescindíveis, 

dada a situação de suspensão fornecimento de serviços, foram tomadas no âmbito do PRC: (i) 

o pagamento à vista de dívidas de menor valor; e; (ii) o parcelamento das maiores para os 

credores que não aderiram aos leilões. Os pequenos credores, com valores a receber de até R$ 

300 mil, receberam seus créditos à vista. A medida priorizou a não afetação da economia local 

ao quitar os valores em débito com as pequenas e médias empresas, mais vulneráveis à 

recessão econômica. Foram quitados à vista R$ 25 milhões em dívidas municipais, com mais 

de 600 pequenos credores. Para as dívidas maiores de R$ 300 mil, o Município estabeleceu 

um parcelamento, em 60 meses, num total de R$ 175 milhões. Foram parceladas dívidas em 

insumos e serviços prestados em áreas essenciais, como remédios, merenda escolar, 

infraestrutura e limpeza. 

A reorganização do passivo de curto prazo conteve uma das causas fundamentais da 

pressão fiscal sobre o orçamento. As dívidas contraídas no exercício anterior sem 

contrapartida e orçamentária e disponibilidade de caixa eram reconhecidas no orçamento 

vigente. Esse mecanismo corrosivo de “rolagem” das dívidas municipais levaria os serviços 

públicos ao colapso em 2017 em função da abrupta queda de receitas e a contração 

orçamentária. A correção dessa trajetória pode ser verificada no Gráfico 2 abaixo. 
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Gráfico 2 – Despesas de Exercícios Anteriores – Fontes Livres (Fonte: Secretaria Municipal de 

Finanças) 

 

A correção da trajetória de crescimento acelerado das despesas primárias contribuiu 

para a conjuntura de déficits orçamentários recorrentes, considerando a contribuição de cada 

componente para esse resultado. Sem a implantação do PRC, as despesas de exercícios 

anteriores atingiriam R$ 493 milhões em 2017. A partir da implantação das medidas, a 

trajetória das despesas começou a ser corrigida, atingindo apenas R$ 4,3 milhões em 2018. 

Corroborando com as medidas dispostas na LRFM e a reforma previdenciária, o PRC também 

promoveu a suspensão temporária das vantagens dispostas nos planos de carreira do 

funcionalismo público municipal. Tais vantagens foram concedidas sem correspondência 

orçamentária, ocasionando um déficit de R$ 327 milhões na área de pessoal, o que elevaria o 

índice de gasto das despesas com pessoal para 58,39%, ultrapassando o Limite Prudencial de 

51,3% da Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa suspensão temporária teve papel fundamental 

na correção de rota relacionada à aceleração do crescimento das despesas e redução da rigidez 

orçamentária. A partir de 2019, e, de acordo com a disponibilidade orçamentária, a realização 

dessas despesas serão reavaliadas em atenção aos limites legais. 

Quanto à receita pública, o PRC implantou medidas importantes para ajustar a 

legislação tributária, ampliar as receitas e buscar novas fontes de financiamento. Uma medida 

significativa foi a simplificação na cobrança do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis 

(ITBI), terceira maior receita própria do Município. Pela nova legislação o imposto passa ser 

recolhido pela contribuinte já no momento da celebração do contrato de compra e venda do 

imóvel e não posteriormente, como a regra anterior, no momento do registro no cartório 



27 
 

imobiliário. Com apenas essa simplificação, entre agosto de 2017 e agosto de 2018, a receita 

proveniente do imposto aumentou em 47,8%. Também foram promovidas alterações na taxa 

de coleta do lixo, que anteriormente era cobrada conjuntamente com o Imposto Territorial e 

Predial Urbano (IPTU), segunda maior fonte de receitas próprias municipais. A coleta de lixo 

e limpeza urbana possuía um déficit de R$ 60 milhões por ano, subsidiado com recursos do 

tesouro que eram realocados de outras áreas igualmente essenciais. A partir dessa separação, 

contribuintes com capacidade contributiva, mas que não pagavam a taxa de coleta de lixo, 

passaram a recolhê-la, tais como: igrejas, clubes, templos, imóveis pertencentes a órgãos 

públicos, entre outros. Em outra vertente, a nova legislação assegurou isenção da taxa para 

contribuintes em situação de vulnerabilidade social, beneficiando mais de 3 mil famílias. 

Já a maior fonte de receita própria municipal, o Imposto Sobre Serviços (ISS), 

promoveu-se adequações à legislação federal, e a redução da alíquota de 5% para 2% para 

eventos de feiras, exposições, congressos e congêneres. O resultado, de agosto de 2017 a 

agosto de 2018, mostrou uma elevação de 351,3% na arrecadação deste item tributário, 

demonstrando a importância desta ação para o fortalecimento do setor de turismo e eventos 

no Município. 

Ainda em relação ao ISS, foram depreendidos significativos esforços para o 

lançamento de um amplo programa de estímulo a emissão de notas fiscais e educação fiscal. 

O contribuinte ao solicitar nota fiscal por um serviço contraído recebe créditos para 

abatimento do imposto sobre a propriedade urbana e também bilhetes para concorrer a prêmios 

em dinheiro. O programa, além de estimular a educação fiscal, tem o objetivo de combater a 

sonegação fiscal do imposto sobre serviços. Ao se cadastrar no programa o contribuinte pode 

indicar uma entidade social para concorrer aos prêmios sorteados mensalmente. Desde o 

lançamento do programa as emissões de notas fiscais já aumentaram em 8,6% no Município 

e foram distribuídos mais de R$ 2,06 milhões em prêmios aos participantes.  

O programa Nota Curitibana também desenvolve uma importante função social ao 

premiar entidades assistenciais. A entidade premiada no sorteio recebe um valor equivalente 

à metade do prêmio sorteado ao contribuinte que a indicou. Por exemplo, o contribuinte 

sorteado recebe um prêmio de R$ 50 mil, a entidade social receberá um prêmio equivalente a 

R$ 25 mil. Dezenas de entidades foram premiadas e os recursos são aplicadas nas atividades 

assistenciais desenvolvidas no Município de Curitiba.  

Outra medida de impacto se refere a regulamentação das empresas de tecnologia que 

administram aplicativos de transporte individual de passageiros, tais como: Uber, 99, Cabify 

e outros. Por força da regulamentação, focada na importância da mobilidade urbana e na 
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atração de novas tecnologias, os aplicativos de transporte passaram a pagar preço público ao 

Município, cobrado por quilômetro rodado, com valores decrescentes quanto maior o trajeto 

de cada corrida. Essa metodologia promove a fluidez do tráfego urbano ao privilegiar 

deslocamento mais longos entre o bairro-centro e vice-versa ao invés de trajetos mais curtos 

no centro da cidade. Desde que a regulamentação foi lançada já foram arrecadados R$ 18,3 

milhões em novas receitas advindas dessa atividade. 

 O PRC também promoveu significativos investimentos em tecnologia para a 

modernização e aprimoramento da arrecadação tributária, como a criação da Coordenadoria 

de Projetos de Informação (COPI), com a finalidade de coordenar a implantação e o 

monitoramento de projetos da informação e programas, buscando atingir objetivos 

estratégicos e eficiência na prestação dos serviços. Além de uma coordenadoria para 

promoção de inovação e tecnologia na área tributária, outra coordenadoria foi criada para 

análise e revisão de contratos, promovendo sistematicamente a qualificação do gasto público. 

A Coordenadoria de Custos e Análises de Projetos (CCAP) obteve resultados de mais de R$ 

105 milhões em reduções de despesas, atuando na revisão de contratos de custeio. 

 O desequilíbrio fiscal também implicava na incapacidade do Município de receber 

recursos de transferências voluntárias. Curitiba estava há quase 1500 dias sem a Certidão 

Liberatória do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE/PR). Sem a certidão, que se 

constitui em um atestado do cumprimento de suas obrigações de prestar contas ao referido 

Tribunal, os investimentos na cidade foram severamente impactados. Com a criação de uma 

força tarefa os técnicos da Prefeitura de Curitiba regularizaram o envio de todas as 

informações em atraso desde 2013, e com a Certidão Liberatória do Tribunal de Contas o 

Município voltou a ter repasses e convênios para investimentos na cidade. A partir do 

saneamento das contas públicas os serviços foram regularizados e os investimentos 

aumentaram em 65,9%. Na Figura 8 abaixo observa-se a quantidade de dias que o Município 

esteve sem a Certidão Liberatória. 
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Figura 8 – Quantidade de dias sem a Certidão Liberatória por 

ano (Fonte: Secretaria Municipal de Finanças) 

 

Dentre as medidas, também é importante destacar que o PRC adentrou no campo do 

fomento à inovação. Com a aprovação da Lei de Inovação municipal, resultante de uma 

proposta elaborada em conjunto por universidades, setor produtivo e administração municipal 

para conceder incentivos às empresas de base tecnológica e criar o Conselho Municipal de 

Ciência, Tecnologia e Inovação. Conjuntamente com a Lei de Inovação, o Município terá um 

Fundo de Inovação com aporte inicial de R$ 10 milhões para viabilizar os incentivos de 

natureza financeira dispostos na referida legislação. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com o país atravessando uma das maiores recessões de sua história e a consequente 

crise fiscal do setor público, o PRC apresentou resultados extremamente relevantes em um 

curto período de tempo. As medidas tomadas evitaram o colapso dos serviços públicos em 

2017, já que o Município estava gradualmente paralisando diversas áreas pela insuficiência 

orçamentária e financeira. 

Com a evolução das despesas obrigatórias em níveis superiores ao crescimento da 

receita pública – que passou a decair abruptamente desde 2014 – as despesas com pessoal e 

encargos sociais, entre 2012 e 2016, aumentaram em 70%, enquanto a RCL em apenas 28%. 

Medidas apenas conjunturais e setoriais somente adiariam uma crise que hoje é insustentável 
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para diversos entes federados, que observaram as despesas obrigatórias atingirem índices 

alarmantes. 

Para tanto, o Município precisou elaborar, em curto espaço de tempo, um plano de 

recuperação ousado, com 12 medidas de curto, médio e longo prazo, que atuasse em relação 

a paralisação eminente dos serviços, mas também traçasse um caminho de sustentabilidade 

das contas públicas. As medidas implementadas, tanto na ótica da despesa quanto da receita, 

buscaram a eficiência, qualificação do gasto público e do sistema tributário. 

A pauta previdenciária é atualmente o tema mais importante nas finanças públicas 

nacionais. Curitiba saiu na frente e reformou sua previdência, assegurou um sistema forte e 

sustentável, com recursos garantidos no orçamento e manteve seu fundo previdenciário como 

dos mais capitalizados do país. Em um primeiro momento, a principal medida foi a ampliação 

da transparência e o estabelecimento de uma nova Meta Fiscal, demonstrando à sociedade e 

aos órgãos de controle a verdadeira realidade das contas públicas municipais, e que não estava 

registrada fidedignamente nos documentos contábeis oficiais. 

As medidas imediatas e inteligentes de amortização das dívidas destravaram os gastos 

sociais, que operavam parcialmente e prejudicavam os estratos mais vulneráveis da 

população. Buscou-se novas receitas de financiamento, principalmente com a regulamentação 

dos aplicativos e a criação do programa Nota Curitibana. Paralelamente a isso, um centro de 

custo foi montado para revisar os contratos municipais, obtendo êxito na negociação de novos 

valores mais baixos com os fornecedores. 

Com R$ 2,19 bilhões de déficit orçamentário em 2017, o Município precisou corrigir 

a trajetória das despesas, buscar novas receitas e ampliar os convênios e investimentos. Com 

a implantação das medidas, em apenas dois exercícios o Município já passou a registrar 

superávit primário nas contas municipais. De pior capital do país em liquidez – Nota C – 

Curitiba alcançou a Nota A – nota máxima –, em apenas 12 meses do PRC. Em especial, com 

os mecanismos de correção de trajetória de rota da evolução das despesas municipais, a 

trajetória da despesa com pessoal foi corrigida e o índice que estava em 51,7%, decresceu em 

2017 para 46,51% e, em 2018, atingiu 42,24%. Já as despesas previdenciárias – contribuição 

patronal e aportes previdenciários – que atingiram, em 2016, 23,69% da RCL, decresceram 

para 18,34% em 2018.  

É importante destacar ainda a significativa elevação dos investimentos municipais em 

apenas dois exercícios. Em 2016 os investimentos somaram R$ 156,8 milhões, já em 2018 

aumentaram em R$ 260,1 milhões, o que corresponde a significativo aumento, em valores 

reais, de 65,9%. 
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Diante do exposto, é evidente que depois da implantação do PRC o Município vive 

uma nova realidade de equilíbrio fiscal. A partir da construção de uma trajetória de longo 

prazo, desenhou-se uma rota segura para a execução dos programas de governo. Com a 

implantação das medidas de equilíbrio fiscal, o Município vislumbra nova realidade para 

apresentação de projetos inovadores e benéficos à cidade. Cabe, porém, compreender que a 

saúde fiscal é um exercício de vigilância para que os compromissos assumidos com a 

sociedade sejam factíveis, considerando as flutuações econômicas que historicamente 

atingiram a economia nacional, sobretudo pelos efeitos nocivos aos cidadãos da afetação dos 

gastos sociais oriundos de desequilíbrios fiscais das contas públicas. 

 

 


