
CAMPO LARGO
PROJETO DE LEI N° 038/2016

Data: 12 de Setembro de 2016

Súmula: Autoriza o Poder Executivo Municipal de
Campo Largo a celebrar transação com o
Instituto de Aposentadorias e Pensões de
Campo Largo, para fins de amortização do
déficit técnico atuarial para obtenção do
equilíbrio financeiro e atuaria conforme
especifica.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, Estado do Paraná,
aprovou e eu, PREFEITO MUNICIPAL, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° O RPPS do Município de Campo Largo, pessoa jurídica de direito
público interno, inscrita no CNPJ/MF sob n? 05.067.274/0001-11, responsável pelo
regime próprio de previdência dos servidores municipais dos Poderes Legislativo e
Executivo, incluídas as autarquias e fundações, na forma do Art. 40 da Constituição
Federal, é CREDOR junto ao Município de Campo Largo da quantia de R$
176.510.069,91 (cento e setenta e seis milhões, quinhentos e dez mil, sessenta e
nove reais e noventa e um centavo), tendo como data base 31 de dezembro de 2016
(cuja quantia deve ser revista anua/mente a cada avaliação atuarial), correspondente
ao déficit técnico atuarial total, gerados pela ausência ou insuficiência de alíquotas
de contribuição, inadequação da metodologia ou hipóteses atuariais ou outras
causas que ocasionaram a insuficiência de ativos necessários às coberturas das
reservas matemáticas previdenciárias.

§ 1° O Município de Campo Largo compromete-se a quitar a quantia
disposta no caput de forma definitiva e irretratável, configurando-se como "confissão
extrajudicial", nos termos dos arts. 389, 393 e 395 do Código de Processo Civil.
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§ 20 O M ., C~MPO [LARGO. Iurucrpio oe ·C·ampo argo renuncia expressamente a qua quer
contestação quanto ao valor e procedência da dívida, assumindo integral
responsabilidade pela exatidão do montante declarado e confessado, ficando,
entretanto, ressalvado o direito do RPPS do Município de Campo Largo/Pr, de
apurar, a qualquer tempo, a existência de outras importâncias devidas, não incluídas
nesta Lei, ainda que relativas ao mesmo período.

Art. 2° O Município de Campo Largo, para obter o equilíbrio financeiro e
atuarial nos termos do Art. 1°, caput, da Lei Federal 9.717/98, do Art. 2°, caput da
Portaria MPAS 4.992/99, do Art. 5°, II da Portaria MPS 204/08, do Art. 8° da Portaria
MPS 402/08 e do Art. 18, § 1° da Portaria MPS 403/08 realizará a amortização do
déficit técnico atuarial em 25 (vinte e cinco) anos, conforme projeção de
amortização da avaliação atuarial, constante no Anexo I desta Lei.

Parágrafo único - Conforme projeção de amortização do déficit técnico
atuarial, demonstrado no Anexo I, haverá a quitação no exercício de 2040.

Art. 3° O Município de Campo Largo, para o exercício de 2016, realizará o
pagamento do déficit técnico atuarial, com fulcro no Art. 19, §§ 1° e 2° da Portaria
MPS 403, de 10 de dezembro de 2008, na forma aporte único de R$ 3.323.476,74
(três milhões, trezentos e vinte e três mi, quatrocentos e setenta e seis reais e
setenta e quatro centavos) até 31/12/2015.

Art. 4° Para fazer frente ao pagamento do débito apurado no art. 3° desta
Lei fica autorizado o Poder Executivo Municipal a transferir ao Instituto de
Aposentadorias e Pensões de Campo Largo, a título de dação em pagamento os
seguintes bens imóveis, como seguem:

a) Lote de terreno urbano, designado sob n. 05, da Planta de Subdivisão,

arq. sob n? 30.319, n/ofício, situado nesta cidade, do Foro Regional de Campo Largo,

Com arca da Região Metropolitana de Curitiba, Estado do Paraná, o qual mede

18,60m no azimute 25°51'33" de frente para? Área R1 (destinada a regularização da

Rua Engenheiro Tourinh 0), ao lado direito de quem da Área R1 olha o imóvel limita

com a Área 3 medindo 47,24m no azimute 118°59'30", nos fundos mede 18,61m no

azimute 24°5446" e confina com a Área 1, do lado esquerdo segue por linha de

46,96m no azimute 298°59'30" e limita com o Lote 21 de Zoraida Teresinha Frigo e
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CAMPO LARGO
Antoninho Frigo e parte do Lote 41 der Leny Portella Venâncio e Alceu Venâncio;
perfazendo a área superficial de 874,56m2 (oitocentos e setenta e quatro metros e
cinqüenta decímetros quadrados), sem benfeitorias, havido conforme Matrícula n°

38.881, do Livro n° 2-RG. do R.I, da Comarca, avaliada em R$ 914.000,00

(novecentos e quatorze mil reais).

b) Lote de terreno urbano, designado sob n. 15 (quinze) da quadra n.10
(dez), da Planta de Loteamento "RESIOENCIAL NOVA TRENTO ", situado no lugar

denominado quarteirão "BOM JESUS", nesta cidade de Campo Largo, Estado do
Paraná, o qual mede 10,00m de frente para a Rua n. 09 do lado direito de quem da
rua olha este imóvel mede 22,00m e confronta com o Lote n. 14, nos fundos divide
com o Lote n. 13, na medida de 10,OOm e pelo lado esquerdo divide com o Lote n. 16
na medida de 22,00m; perfazendo a área superficial de 220,00m2 (duzentos e vinte
metros quadrados), sem benfeitorias, havido conforme Matrícula nO26.105, do Livro

nO2-RG. do R.I, da Comarca, avaliado em R$ 113.000,00 (cento e treze mil reais).

c) Lote de terreno urbano, designado sob n. 16 (dezesseis) da quadra n.10
(dez), da Planta de Loteamento "RESIOENCIAL NOVA TRENTO", situado no lugar
denominado quarteirão "BOM JESUS", nesta cidade de Campo Largo, Estado do
Paraná, o qual mede 10,OOm de frente para a Rua n. 09, do lado direito de quem da
rua olha este imóvel mede 22,00m e confronta com o Lote n. 15, nos fundos divide
com o Lote n. 13, na medida de 10,00m e pelo lado esquerdo divide com o Lote n. 17
na medida de 22,00m; perfazendo a área superficial de 220,00m2 (duzentos e vinte
metros quadrados), sem benfeitorias, havido conforme Matrícula nO26.106, do Livro

n° 2-RG. do R.I, da Comarca, avaliado em R$ 113.000,00 (cento e treze mil reais).

d) Lote de terreno urbano, designado sob n. 18 (dezoito) da quadra n. 10

(dez), da Planta de Loteamento "RESIDENCIAL NOVA TRENTO", situado no lugar
denominado quarteirão "BOM JESUS", nesta cidade de Campo Largo, Estado do
Paraná, o qual mede 18,00m de frente para a Rua n. 09, do lado direito de quem da
rua olha este imóvel mede 13,00m e confronta com o Lote n. 17, nos fundos divide
com a Faixa não Edificável da Área de Preservação Permanente "2" na medida de
18,44m e pelo esquerdo divide com o Lote n' 19 na medida de 13,00m; perfazendo a

área superficial de 270,00m2 (duzentos e setenta metros quadrados), sem

benfeitorias, havido conforme Matrícula n° 26.108, do Livro nO 2-RG. do R.I, da

Comarca, avaliado em R$ 198.000,00 (cento e noventa e oito mil reais).
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e) Lote de terrenÇAOOr9.ig~bJ~9P19 (dezenove) da quadra n. 10
(dez), da Planta de Loteamento "RESIDENCIAL NOVA TRENTO", situado no lugar
denominado quarteirão "BOM JESUS", nesta cidade de Campo Largo, Estado do
Paraná, o qual mede 17,00m de frente para a Rua n. 09, do lado direito de quem da
rua olha este imóvel mede 13,00m e confronta com o Lote n. 18, nos fundos divide
com a Faixa não Edificável da Área de Preservação Permanente "2" na medida de
17,92m, e pelo esquerdo divide com o Lote n. 20 na medida de 18,67m; perfazendo a

área superficial de 269,20m2 (duzentos e sessenta e nove e vinte decímetros
quadrados), sem benfeitorias, havido conforme Matrícula n° 26.109, do Livro n° 2-RG.

do RI, da Comarca, avaliado em R$ 191.000,00 (cento e noventa e um mil reais).

f) Lote de terreno urbano, designado sob n. 01 (um) da quadra "F" da Planta
de Loteamento "JARDIM CEU AZUL", situado no lugar "JOSÉ MARIA", Quarteirão
"ITAQUI", deste Município e Comarca de Campo Largo, Estado do Paraná, o qual
mede 17,00m de frente para a Rua 6, do lado (direito) mede 31, 70m dividindo em três
segmentos de 16,15m, roiecionendo 90° com 1,00m e rotacionando novamente em

90° mais 14,55m onde faz esquina com a Rua 2; nos fundos mede 16,43m e confina
com a Área C, do lado (esquerdo) mede 27,00m e divide com o lote 2; perfazendo a

área superficial de 477, 75m2 (quatrocentos e setenta e sete metros e setenta e cinco
decímetros quadrados), sem benfeitorias, havido conforme Matrícula n° 29.517, do

Livro nO2-RG. do RI, da Comarca, avaliado em R$ 192.000,00 (cento e noventa e

dois mil reais).

g) Área de terreno urbano, designada como "ÁREA D", da Planta de
Loteamento "JARDIM CEU AZUL", situado no lugar "JOSÉ MARIA", Quarteirão
"ITAQUI", deste Município e Comarca de Campo Largo, Estado do Paraná, o qual
mede 16,00m de frente confrontando com a Rua 2 mais 27,00m confrontando com o
lote 6 da quadra I; de um (direito) mede 39,54m confrontando com Atílio Benito
Bonato e Cristiano Bonato, nos fundos mede 48,39m e confina com a Área C; e, no
outro do lado (esquerdo) mede 22,30m divididos em três segmentos de 6,75m

rotacionando 90° com 1,00m e rotacionando novamente em 90° mede 14,55m
confrontando com o lote 1 da quadra F; perfazendo a área superficial de 1.442, 00m2

(um mil quatrocentos e quarenta e dois metros quadrados), sem benfeitorias, havido.
conforme Matrícula n° 29.560, do Livro n° 2-RG. do RI, da Comarca, avaliado em R$

374.000,00 (trezentos e setenta e quatro mil reais).
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h) Área de terre~~rgsib~R~Q. 2 (dois) da Quadra nO.1 (um)
da Planta de Subdivisão arquivada sob n° 2.765 n/ Ofício, com situação no Quarteirão
"PASSO", desta cidade de Campo Largo, Estado do Paraná, o qual mede 40,39m de
frente para a Rua n". 1 (um), de um lado mede 65,58m e limita com a área n" 3, nos

fundo mede 39,80m e confina com terreno de Nelson Sabim, e, no outro lado mede
58,73m e limita com a área nO1; perfazendo a área superficial de 2.473,77m2 (dois

mil quatrocentos e setenta e três metros e setenta e sete decímetros quadrados),
sem benfeitorias, havido conforme Matrícula nO6.548, do Livro n° 2-RG. do R.I, da

Comarca, avaliado em R$ 223.000,00 (duzentos e vinte e três mil reais).

i) Lote de terreno urbano, designado sob n". 30 (trinta) da Quadra n". 06
(seis), da Planta de Loteamento "HUBER", situado no lugar "CAMPO REUNO -
ROCIO", nesta cidade de Campo Largo, Estado do Paraná, o qual mede 45,90m de
frente para a Rua n". 3, de um lado mede 32,OOme limita com o lote nO2. De José

Bonato, nos fundos mede 46, 30m por um vala e divide com, parte do lote n". 14, com
os lotes nOs. 15, 16, 17 e parte do toie n". 18 da planta sucessores de Ama bile Maria
Geronazzo Carli, e, no outro lado mede 32,46m e limita com o lote n". 31; perfazendo
a área superficial de 1.488,68m2 (um mil quatrocentos e oitenta e oito metros e

sessenta e oito decímetros quadrados), sem benfeitorias, havido conforme Matrícula

n? R-1- 15.468, do Livro n° 2-RG. do R.I, da Comarca, avaliado em R$ 1.000.000,00

(hum milhão de reais).

j). o saldo remanescente de R$ 5.476,74 (cinco mil quatrocentos e setenta e

seis reais e setenta e quatro centavos), em espécie.

§ 1° Ficam desincorporadas da categoria de bem público de uso comum e

transferida para a categoria de bem patrimonial disponível do Município e

conseqüentemente desafetadas de uso, os imóveis descritos nas alíneas "a" a

"i", deste artigo.

§ 2° O Município de Campo Largo, compromete-se a efetuar a

transferência dos imóveis acima citados em 30 (trinta) dias a contar da publicação

desta Lei e no mesmo prazo a efetuar o pagamento do saldo remanescente sob

pena de incidir multa de 1% (um por cento), ao mês, acrescido dos juros legais e

atualização pelo IGP-M ou outro índice que o 'substituir, desde a data de vencimento

até a data do pagamento.

PREFEITURA MUNICIPAL OE CAMPO LARGO

Av. Podre Natal Plcatto, 925 CEP: 83607·240 campo li•••·PR Telefone: (41) 3291·5000 Fax: (41) 3291·5128
www.campolarto.pr·cov.br



~AMPOIARGO
§ 3° O RPPS cró lViUnlCIPIOde tâmpo Largo não está obrigado a

providenciar qualquer notificação ou interpelação para constituir a Prefeitura
Municipal em mora pelo não pagamento da parcela da presente Lei, sendo que o
simples e puro inadimplemento já obriga o pagamento da totalidade remanescente.

§ 4° A não transferência dos imóveis citados e do respectivo pagamento
pela Prefeitura Municipal do prazo estipulado, implicará no imediato vencimento do
saldo devedor remanescente, passando a ser inscrito em dívida na Dívida Ativa do
Município de Campo Largo, com os acréscimos legais.

Art. 5° Por Influência de fatores biométricos, demográficos econômicos o
déficit técnico atuarial deverá ser revisto anualmente, ficando condicionado à
realização das reavaliações atuariais anuais.

Parágrafo único - Com base no art. 18, § 2° da Portaria MPS 403, de 10
de dezembro de 2008, caso o plano de amortização não esteja contido na realização
da reavaliação atuarial anual, na forma disposta nos arts. 1° e 4° desta Lei, ou caso
contido não indicar a necessidade de alteração do plano de equacionamento do
déficit técnico atuarial, a amortização será realizada na forma da projeção disposta
no Anexo I da presente Lei, pautando-se nas premissas e diretrizes fixadas na ultima
Nota Técnica Atuarial, cabendo ao Chefe do Executivo a edição de Decreto para
regulamentar a forma de amortização em cada exercício competente.

Art. 6° O Município de Campo Largo se obriga a consignar no orçamento
de cada exercício as verbas necessárias ao pagamento das parcelas e amortização.

Art. 7° O Município de Campo Largo compromete-se a informar o
pagamento do aporte desta Lei e o recolhimento de quaisquer contribuições
previdenciárias correntes mensais, incidentes sobre a remuneração dos servidores
efetivos, tanto a parte retida dos servidores efetivos, quanto à parte patronal, em
conformidade com as aliquotas previdenciárias apuradas pelo Cálculo Atuarial e
definida em Lei Municipal, através dos seguintes documentos:

a) o demonstrativo previdenciário;
b) o demonstrativo financeiro; e
c) o comprovante de repasse.
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CAMPO LARGO
Art. 8° - Fica autorizada a concessão de isenção ao Instituto de

Aposentadorias e Pensões de Campo Largo, da obrigação de recolher tributos e
encargos municipais de qualquer natureza incidentes sobre esta transação.

Art. 9° Os atos necessários para formalizar a presente concessão será
efetuado pela Advocacia Geral do Município.

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, em órgão
oficial do Município

Edifício da Prefeitura Muni .
setembro de 2016.

ai de Campo Largo, em data de 12 de

on~\m,arães
Prefeito Municipal
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