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obilização

querem 
confiscar 
o seu 
salário!

Construindo a Intersindical



É isso mesmo que você leu! a Prefeitura quer 
confiscar os salários dos servidores da ativa, 
os proventos dos aposentados e as pensões dos 

pensionistas! Em alguns casos, o percentual do con-
fisco pode ser de até 16,5% do que o servidor ou o 
pensionista recebem!

O SISMMAC, o SISMUC e o SIGMUC tiveram acesso 
ao estudo que a gestão do prefeito Rafael Greca fez 
em cima do Instituto de Previdência dos Servidores 
do Município de Curitiba (IPMC) e descobriram a ar-
madilha que o governo está preparando. Por isso, 
precisamos aproveitar que tivemos acesso a essa 

informação antes da tramitação na câmara municipal 
para nos organizarmos em defesa dos nossos direitos!

mas, qual é a ProPosta da Prefeitura?
A gestão Greca quer taxar os proventos dos aposen-
tados, isentos e não isentos. Confira como:

querem confiscar o seu salário.  e precisamos lutar contra isso!
Hoje, apenas os aposentados que recebem acima 

do teto previdenciário de r$ 6.437,57 têm o desconto 
de 14% para o iPmc. O desconto só é realizado em 
cima do valor que excede o teto. todos os demais são 
isentos dessa taxação.

Na nova proposta da Prefeitura, o novo teto fica 

estabelecido no valor de um salário mínimo. É isso 
mesmo! todos os aposentados e pensionistas que 
recebem acima de r$ 1.100 sofrerão o desconto de 
14% em cima do valor que excede o salário mínimo. 
“Só isso” já causaria um impacto significativo nos 
proventos e pensões dos mais de 18 mil aposenta-

dos e pensionistas do município.
Mas a intenção do governo Greca não para por aí. 

eles ainda querem estabelecer uma alíquota extraor-
dinária de 4% em cima de todas as remunerações, 
ativos, aposentados e pensionistas. Ficou com dúvi-
das? Veja um exemplo a seguir:

Pensão – média de 100% proporcional
Evento Unidade Descrição Valor
31 30.00 Pensão V R$ 1.768,04
503 0.00 IPMC – Sistema Segu. D R$ 93,53
504 0.00 IPMC – Alíq. Ext. 4% D R$ 70,72
511 0.00 Imposto de Renda D
688 0.00 ICS – Sistema de Seg. D R$ 68,95
Vantagens: R$ 1.768,04
Descontos: R$ 233,20
Valor líquido: R$ 1.534,84

 E o ataque continua. Infelizmente, com a pandemia de 
coronavírus, o número de falecimentos entre servidores, e 
consequentemente de pensionistas, aumentou. E, mesmo que não 
estivéssemos atravessando esse duro momento, muitas vezes, ao 
falecerem, os trabalhadores do município deixam dependentes. A 
Prefeitura também mirou o ataque nessa parcela de beneficiários. 
Isso porque as pensões futuras sofrerão uma drástica redução, 
pois além do aumento no desconto previdenciário e a alíquota 
extraordinária, Greca também pretende implementar emenda 
constitucional-Pr nº 45/2019, que reduz as pensões quase pela 
metade. Veja o que acontece com o caso da servidora da ativa 
citada no exemplo acima, em caso de falecimento:

Esse é o tamanho 
do ataque! A mesma 
servidora que geraria 
uma pensão de 
R$ 3.021,48 caso 
falecesse hoje, 
vai deixar uma 
pensão de apenas 
r$ 1.534,84 para 
seus dependentes 
se a nova regra for 
aprovada.

trabalHadores da ativa 
E, se você ainda tem um padrão na ativa ou conhece servidores que ainda não se aposentaram, confira como fica a situação:

exemPlo: servidora com 46 anos, 24,5 anos de contribuição e 63 meses de verba transitória (gratificações, horas-extras, RIT).
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aPosentadas e aPosentados
exemPlo: servidora aposentada de 65 anos, aposentada desde  
19 de abril de 2011. Atualmente, ela recebe um valor inferior  
ao teto previdenciário e, por isso, é isenta.

Hoje
Proventos pela Última remuneração

evento unidade descrição valor
29 30.00 Proventos V R$ 5.811,15 

(abaixo do teto)
503 0.00 IPMC – Sistema Segu. D Isento
504 0.00 IPMC – Alíq. Ext. 4% D Não têm
511 0.00 Imposto de Renda D R$ 728,71
688 0.00 ICS – Sistema de Seg. D R$ 226,63
Vantagens: R$ 5.811,15
Descontos: R$ 955,34
Valor líquido: R$ 4.855,81

na ProPosta da Prefeitura
Proventos pela Última remuneração

Evento Unidade Descrição Valor
29 30.00 Proventos V R$ 5.811,15
503 0.00 IPMC – Sistema Segu. D R$ 659,56
504 0.00 IPMC – Alíq. Ext. 4% D R$ 232,45
511 0.00 Imposto de Renda D R$ 483,40
688 0.00 ICS – Sistema de Seg. D R$ 226,63
Vantagens: R$ 5.811,15
Descontos: R$ 1.602,05
Valor líquido: R$ 4.209,10

Essa servidora vai sofrer uma redução de 11,1% em seus proventos. Em valores 
absolutos, ela deixará de receber r$ 646,71 por mês. Ao longo de um ano, isso 
representa R$ 7.760,00 a menos, um verdadeiro confisco!

Pensionistas
Se você é pensionista, se aprovado, esse ataque também irá te atingir.  
Veja abaixo:

exemPlo: mulher de 66 anos, pensionista desde 30 de maio de 2009.

Hoje
Pensão

Evento Unidade Descrição Valor
31 30.00 Pensão V R$ 2.797,47 
503 0.00 IPMC – Sistema Segu. D Isento
504 0.00 IPMC – Alíq. Ext. 4% D Não têm
511 0.00 Imposto de Renda D R$ 67,01
688 0.00 ICS – Sistema de Seg. D R$ 109,10
Vantagens: R$ 2.797,47
Descontos: R$ 176,11
Valor líquido: R$ 2.621,36

na ProPosta da Prefeitura
Pensão

Evento Unidade Descrição Valor
31 30.00 Pensão V R$ 2.797,47
503 0.00 IPMC – Sistema Segu. D R$ 237,65
504 0.00 IPMC – Alíq. Ext. 4% D R$ 111,90
511 0.00 Imposto de Renda D R$ 40,79
688 0.00 ICS – Sistema de Seg. D R$ 109,10
Vantagens: R$ 2.797,47
Descontos: R$ 499,44
Valor líquido: R$ 2.298,03

Essa mulher que recebe pensão do município vai sofrer uma redução de 11,6% 
no benefício. Em valores absolutos, a Prefeitura irá confiscar r$ 131,02 da 
pensão a cada mês.

Hoje
Última remuneração

Evento Unidade Descrição Valor
1 30.00 Vencimento Básico V R$ 3.286,32
13 0.00 Adicional por tempo de serviço V R$ 567,26
361 0.00 Grat. Especial Lei 12.207 V
503 0.00 IPMC – Sistema de Seg D R$ 539,50*
504 0.00 IPMC – Alíq. Ext. 4% D Não tem
511 0.00 Imposto de Renda D R$ 142,31
688 0.00 ICS – Sistema de Seg. D R$ 150,29
Vantagens: R$ 3.853,58
Descontos: R$ 832,10
Valor líquido: R$ 3.021,48

* Lembrando que o percentual da alíquota atual dos servidores ativos foi para 
14% com o ataque do pacotaço de Greca de 2017.

na ProPosta da Prefeitura
Última remuneração

Evento Unidade Descrição Valor
1 30.00 Vencimento Básico V R$ 3.286,32
13 0.00 Adicional por tempo de serviço V R$ 567,26
361 0.00 Grat. Especial Lei 12.207 V
503 0.00 IPMC – Sistema de Seg. D R$ 539,50
504 0.00 IPMC – Alíq. Ext. 4% D R$ 154,14
511 0.00 Imposto de Renda D R$ 119,19
688 0.00 ICS – Sistema de Seg. D R$ 150,29
Vantagens: R$ 3.853,58
Descontos: R$ 963,12
Valor líquido: R$ 2.890,46

Essa servidora terá uma redução de 3,4% no salário.  
O valor confiscado pela Prefeitura vai ser de r$ 131,02 por mês.



Telefone: 
3322-2475

SiTe:
www.sismuc.org.br

liSTa de TranSmiSSão 
no WhaTS aPP:  
99661-9335

facebook:
facebook. com/
sismuc.sindicato

Telefone: 
3225-6729

SiTe:
www.sismmac.org.br

liSTa de TranSmiSSão 
no WhaTS aPP:  
99737-2120

facebook:
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sismmac

manTenha-Se
informado
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Greca quer seguir reforma  
da Previdência de bolsonaro  
e Paulo Guedes em curitiba

Os ataques atingem a todos, mas aqueles que ainda não se aposentaram, ainda podem 
sofrer as consequências da  Reforma da Previdência de Jair Bolsonaro e Paulo Guedes. 
Greca quer implantar todas as mudanças de aumento da idade, no tempo de serviço e 

redução do valor do benefício presentes na Emenda Constitucional nº 103/2019. Confira abaixo:

em 2015, tínhamos uma proporção equilibrada e saudável, que é equivalente a 
três trabalhadores da ativa para um aposentado. Com uma série de ataques que 
sucateiam o serviço público, como a falta de contratação, a instituição do regime 
de Processo Seletivo Simplificado, RITs substituindo vagas-vagas, essa proporção 
foi sendo rapidamente reduzida, chegando a 1.6 em 2021. Isso significa que o IPMC 
está em déficit financeiro e o pacto de gerações está sendo quebrado.

e qual é a justificativa do governo?
Greca quer te convencer de que essa reforma é necessária  

para manter o IPMC funcionando, mas isso é mentira. 
Hoje, o nosso regime funciona de acordo com o pacto de 

gerações, que significa que quem está na ativa sustenta os aposentados 
e pensionistas. Se o quadro de trabalhadores da ativa está completo, 
essa relação é sustentável, mas não é isso que vem acontecendo, pois 
os servidores se aposentaram e Greca propositalmente deixou de fazer 
concursos públicos em número suficiente para repor o quadro.

em 2021:
Ativos  28.205
Aposentados  18.035
Proporção: 1.6

em 2015: 
Ativos  35.137 
Aposentados  11.240
Proporção: 3.1c

Isso tudo foi feito com uma única intenção: capitalizar a previdência 
dos servidores por meio da fracassada curitibaPrev e abrir mercado para 
bancos, seguradoras e financeiras para lucrarem em cima dos servidores.

Por isso, temos que aproveitar que conseguimos esse  
documento com antecedência e começarmos a organizar a resistência 
agora! vamos tomar a dianteira na luta em defesa dos salários, 
aposentadorias e pensões. fora confisco!

Hoje
requisitos Geral (anos) magistério (anos)

Homem Mulher Homem Mulher
Idade 60 55 55 50
Contribuição 35 30 30 25
Serviço Público 10 10
Cargo 5

Média das 80% maiores contribuições

com a nova ProPosta
requisitos Geral (anos) magistério (anos)

Homem Mulher Homem Mulher
Idade 65 62 60 57
Contribuição 25
Serviço Público 10
Cargo 5

Média das contribuições que reduz o valor final da aposentadoria

nossa pressão começa agora!
envie mensagem mostrando sua 

indignação e se manifeste contra o 
confisco! confira os contatos ao lado:

Faça uma reclamação na 
ouvidoria do IPMC em 

https://ipmc.curitiba.pr.gov.
br/faleconosco/ouvidoria

WhatsApp  
da Prefeitura:

+55 41 9876-2903

Presidente do IPMC
brenolemos@

curitiba.pr.gov.br

e lembre-se de comentar nas redes sociais do prefeito rafael Greca!


