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A PREVIDÊNCIA SOCIAL
- Quais são os regimes de previdência no Brasil?
•
•
•

Regime Geral de Previdência Social – RGPS;
Regime Próprio de Previdência Social – RPPS;
Previdência Complementar.

- Dos servidores do estado de Mato Grosso,
quais são vinculados ao Regime Geral (INSS)?
•
•
•

Todos os servidores que têm vínculo contratual, pela CLT,
com o Estado (os empregados públicos e os servidores
temporários);
Servidores públicos ocupantes exclusivamente de cargo
em comissão ou mandato eletivo, e;
Aposentados que venham a exercer cargo em comissão,
cargo temporário, emprego público ou mandato eletivo.

- Dos servidores do estado de Mato Grosso,
quais são vinculados ao Regime Próprio
(RPPS | MT Prev)?
Atendendo à determinação do art. 40 da Constituição
Federal, somente os servidores públicos titulares de cargo
efetivo ou vitalício podem estar vinculados ao RPPS.

Exceção: também estão vinculados ao RPPS, os servidores
públicos que se encontravam em exercício em 05 de
outubro de 1988, data da promulgação da Constituição
Federal, desde que, contassem com cinco anos no serviço
público e estivessem submetidos a regime estatutário.

SEGURADOS E DEPENDENTES
- São segurados do Regime Próprio de Previdência
Social do Estado de Mato Grosso:
•

•
•
•

Membros do Tribunal de Justiça e seus
dependentes;
Membros do Ministério Público e seus
dependentes;
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado e
seus dependentes;
Servidores públicos efetivos ativos e aposentados
do Poder Executivo, do Poder Judiciário, do Poder
Legislativo, do Tribunal de Contas, do Ministério
Público Estadual e da Defensoria Pública Estadual,
bem como seus respectivos dependentes.

- São dependentes dos segurados:
• Cônjuge;
• Companheiro(a);
• Filhos não emancipados, menores de 21 (vinte e
um) anos;
• Filhos inválidos ou que tenham deficiência
intelectual ou mental ou deficiência grave;
• Ex-Cônjuge beneficiário de pensão alimentícia.
Mediante comprovação da dependência econômica,
também podem ser considerados dependentes:
• Pais;
• Irmãos não emancipados, menores de 21 (vinte e
um) anos;
• Irmãos inválidos ou que tenham deficiência
intelectual ou mental ou deficiência grave
• Enteados e tutelados.

OS BENEFÍCIOS
- São benefícios do segurado civil:
• Aposentadoria Voluntária
• Aposentadoria por Incapacidade Permanente
• Aposentadoria Compulsória
- São benefícios do dependente:

• Pensão por Morte

ALÍQUOTA

Para custear o sistema previdenciário do Estado de Mato Grosso, é descontada do servidor ativo,
aposentado e pensionista, a contribuição previdenciária (14%) e o Governo de Mato Grosso contribui
com o dobro da alíquota do segurado (28%), chamada de contribuição patronal.

A HISTÓRIA DA PREVIDÊNCIA NO ESTADO DE MATO GROSSO

O Regime Previdenciário dos servidores públicos
de Mato Grosso teve início em 23 de outubro de 1961
com a criação do IPEMAT - Instituto de Previdência
do Estado de Mato Grosso (Lei Complementar 1.614,
posteriormente consolidada pela Lei Nº 4.491/82). O
IPEMAT tinha por finalidade assegurar assistência
médica e previdenciária a todos os seus beneficiários.
Com a divisão do Estado de Mato Grosso e a criação

do Estado de Mato Grosso do Sul, os servidores
estaduais foram redistribuídos entre as duas unidades
federativas. O tempo de serviço, entretanto, não foi
interrompido.
Desta forma, os funcionários públicos lotados em
Mato Grosso do Sul continuaram contribuindo para o
IPEMAT até a criação de uma instituição equivalente no
novo Estado.

Em 11 de julho de 2003, a Lei Complementar nº 126
unificou o Sistema Previdenciário do Poder Executivo do
Estado de Mato Grosso.

Referente à assistência médica, foi criado o Instituto
de Assistência à Saúde ao Servidor do Estado de Mato
Grosso – o MT Saúde.

Entre outras finalidades, esta medida visava cumprir a
Constituição Federal, que determina que as contribuições
previdenciárias dos servidores públicos e dos órgãos
empregadores só podem ser usadas na cobertura de
aposentadorias e pensões. No IPEMAT parte dessas
contribuições eram aplicadas em assistência médica.

Para gerir os recursos e pagamento dos benefícios
provenientes de transferência para a inatividade,
aposentadoria e pensões por morte dos servidores civis
e militares do Estado, em 2006 foi criado o Fundo
Previdenciário do Estado de Mato Grosso FUNPREV/MT (Lei Complementar estadual nº. 254, de
02 de outubro de 2006, com base no art. 6º da lei nº
9.717/98).

Com a nova disposição, a gestão da previdência social
dos servidores do Poder Executivo passou a ser
responsabilidade da então Secretaria de Estado de
Administração – SAD/MT, por meio da Superintendência
de Previdência (SUPREV).

A proposta de criação do Mato Grosso Previdência
teve origem em 2012, após notificação do Ministério da
Previdência quanto a necessidade do Estado de Mato
Grosso adequar-se ao disposto no art. 40, § 20 da
Constituição Federal, mediante a adaptação aos
princípios da Unidade Gestora Única e do equilíbrio
financeiro e atuarial.

Neste contexto, por meio da Lei Complementar
560/2014, foi criado o MT Prev, entidade Gestora Única
do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de
Mato Grosso, autarquia de natureza especial, dotada de
autonomia administrativa, financeira e patrimonial, com
sede e foro na Cidade de Cuiabá-MT e com prazo de
duração indeterminado.

Além de prever a centralização das atividades que
hoje são exercidas por várias unidades gestoras nos
demais Poderes e Órgãos Autônomos, a LC 560/2014
autoriza a constituição dos fundos de investimentos,
objetivando o equacionamento do déficit atuarial e
financeiro do Regime Próprio de Previdência do Estado
de Mato Grosso.

Identidade Organizacional

REGRAS DE
APOSENTADORIA

APOSENTADORIA
VOLUNTÁRIA

Aposentadoria Voluntária

Regra Geral
REGRA GERAL
(Aplica-se somente àqueles que tenham ingressado no serviço público após 20.08.2020)

Idade
65 anos

Tempo de Contribuição: Tempo de
Contribuição em Regime Próprio
(servidor público efetivo), Regime Geral
(INSS) ou Tempo de Serviço Militar.

Tempo de Contribuição

25 anos

Tempo de Serviço Público

10 anos

Tempo no Cargo

5 anos

Cálculo dos Proventos

60% (sessenta por cento) da média das 80% maiores contribuições do período
compreendido entre julho de 1994 (ou da data de ingresso) até a data da
aposentadoria.
O percentual de 60% será acrescido de 2% (dois por cento) para cada ano
acima de 20 anos de contribuição.

Tempo de Serviço Público: Tempo na
Administração Direta ou Indireta, de
forma contínua ou não.
Tempo no Cargo Efetivo: Período em
que o servidor atuou no cargo em que
vai se aposentar.

62 anos

Reajuste dos Proventos

Os proventos serão reajustados de forma a preservar o seu valor real, ou seja,
repor o seu poder de compra, conforme estabelece o art. 40. § 8º da CF e a Lei
10.887/04. O Estado de Mato Grosso adota como índice de reajuste o INPC.

Aposentadoria Voluntária

Professores
PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO - REGRA GERAL
(Aplica-se somente àqueles que tenham ingressado no serviço público após 20.08.2020)

Idade
60 anos

Tempo de Contribuição: Tempo de
Contribuição em Regime Próprio
(servidor público efetivo), Regime Geral
(INSS) ou Tempo de Serviço Militar.

Tempo de Contribuição

25 anos de magistério

Tempo de Serviço Público

10 anos

Tempo no Cargo

5 anos

Cálculo dos Proventos

60% (sessenta por cento) da média das 80% maiores contribuições do período
compreendido entre julho de 1994 (ou da data de ingresso) até a data da
aposentadoria.
O percentual de 60% será acrescido de 2% (dois por cento) para cada ano
acima de 20 anos de contribuição.

Tempo de Serviço Público: Tempo na
Administração Direta ou Indireta de
qualquer dos Entes Federados de forma
contínua ou não.
Tempo no Cargo Efetivo: Período em
que o professor atuou no magistério do
Ensino Fundamental e Médio.

57 anos

Reajuste dos Proventos

Os proventos serão reajustados de forma a preservar o seu valor real, ou seja,
repor o seu poder de compra, conforme estabelece o art. 40. § 8º da CF e a Lei
10.887/04. O Estado de Mato Grosso adota como índice de reajuste o INPC.

Aposentadoria Voluntária

Servidores Expostos
a Agentes Nocivos

SERVIDORES EXPOSTOS A AGENTES NOCIVOS - REGRA GERAL
(Aplica-se somente àqueles que tenham ingressado no serviço público após 20.08.2020)

Idade
60 anos

Tempo de Contribuição: O tempo de
contribuição corresponde ao que o servidor
estiver exposto a agente nocivo, tomando
por base para tanto as regras que as
definem e regulam sua comprovação no
âmbito do Regime Geral.

Tempo de Contribuição

25 anos de exposição

Tempo de Serviço Público

10 anos

Tempo no Cargo

5 anos

Cálculo dos Proventos

O percentual de 60% será acrescido de 2% (dois por cento) para cada ano acima
de 20 anos de contribuição.

Tempo de Serviço Público: Tempo na
Administração Direta ou Indireta de
qualquer dos Entes Federados de forma
contínua ou não.
Tempo no Cargo Efetivo: Período em que o
professor atuou no magistério do Ensino
Fundamental e Médio.

60% (sessenta por cento) da média das 80% maiores contribuições do período
compreendido entre julho de 1994 (ou da data de ingresso) até a data da
aposentadoria.

Reajuste dos Proventos

Os proventos serão reajustados de forma a preservar o seu valor real, ou seja,
repor o seu poder de compra, conforme estabelece o art. 40. § 8º da CF e a Lei
10.887/04. O Estado de Mato Grosso adota como índice de reajuste o INPC.

APOSENTADORIA POR
INCAPACIDADE PERMANENTE

Aposentadoria por Incapacidade Permanente (Antiga Aposentadoria por Invalidez)
Aposentadoria por Incapacidade Permanente
Requisito

Incapacidade laboral permanente para qualquer atividade laboral, insuscetível de
readaptação.*

60% (sessenta por cento) da média das maiores contribuições do período compreendido
entre julho de 1994 (ou da data de ingresso) até a data da aposentadoria.

Cálculo dos Proventos

O percentual de 60% será acrescido de 2% (dois por cento) para cada ano acima de 20
anos de contribuição.

Acidente de trabalho, doença do trabalho ou moléstia profissional: os proventos
corresponderão a 100% da média dos maiores salários de contribuição.

Reajuste dos Proventos

Os proventos serão reajustados de forma a preservar o seu valor real, ou seja, repor o seu
poder de compra, conforme estabelece o art. 40. § 8º da CF e a Lei 10.887/04. O Estado de
Mato Grosso adota como índice de reajuste o INPC.

*O servidor público titular de cargo efetivo deverá ser readaptado para exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação
que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, enquanto permanecer nesta condição, desde que possua a habilitação e o nível de escolaridade exigidos para o
cargo de destino, mantida a remuneração do cargo de origem.
Caso o servidor público seja insusceptível de readaptação, ele será aposentado por incapacidade permanente.

APOSENTADORIA
DOS SERVIDORES
COM DEFICIÊNCIA

Aposentadoria dos Servidores com Deficiência
Por Idade
Servidores com Deficiência - Regra por Idade
Idade
60 anos
Tempo de Serviço Público

10 anos

Tempo no Cargo

5 anos

55 anos

Quem ingressou até de 31/12/2003: proventos integrais.
Cálculo dos Proventos

Reajuste dos Proventos

Quem ingressou depois de 31/12/2003: 70% (setenta por cento) da média das
maiores contribuições do período compreendido entre julho de 1994 (ou da data
de ingresso) + 1% a cada período de 12 meses.

Os proventos integrais serão reajustados sempre que forem modificados os
proventos do servidor em atividade. Os proventos pela média serão reajustados
apenas para preservar o seu valor real, ou seja, repor o seu poder de compra.

Aposentadoria dos Servidores com Deficiência
Por Tempo de Contribuição
Servidores com Deficiência - Regra por Tempo de Contribuição
Deficiência Grave

Tempo de Contribuição

25

Deficiência Moderada

Deficiência Leve

Tempo de Serviço Público

10 anos

Tempo no Cargo

5 anos

20

29

33

24

28

Quem ingressou até 31/12/2003: proventos integrais.
Cálculo dos Proventos

Reajuste dos Proventos

Quem ingressou depois de 31/12/2003: 100% (cem por cento) da média das contribuições
do período compreendido entre julho de 1994 (ou da data de ingresso) até a data da
aposentadoria.
Os proventos integrais serão reajustados sempre que forem modificados os proventos do
servidor em atividade. Os proventos pela média serão reajustados apenas para preservar o
seu valor real, ou seja, repor o seu poder de compra.

APOSENTADORIA
COMPULSÓRIA

Aposentadoria Compulsória
Aposentadoria Compulsória
Idade
75 anos

Cálculo dos Proventos

60% (sessenta por cento) da média das 80% maiores
contribuições do período compreendido entre julho de
1994 (ou da data de ingresso) até a data da aposentadoria.
O percentual de 60% será acrescido de 2% (dois por cento)
para cada ano acima de 20 anos de contribuição.
O valor obtido pela aplicação do percentual será
multiplicado pelo tempo de contribuição do servidor
dividido por 20, não podendo o resultado dessa divisão ser
superior a 1.

Reajuste dos Proventos

Os proventos serão reajustados de forma a preservar o seu
valor real, ou seja, repor o seu poder de compra, conforme
estabelece o art. 40. § 8º da CF e a Lei 10.887/04. O Estado
de Mato Grosso adota como índice de reajuste o INPC.

REGRAS DE
TRANSIÇÃO

Regras de Transição

Servidores em Geral
(Aplicam-se somente àqueles que tenham ingressado no serviço público até 20.08.2020)
Transição 1

REQUISITO

Idade

2019
2022

Tempo de Contribuição

Transição 2

61
62

56
57

60

57

35

30

35

30

Pedágio

Não se aplica.

100% do tempo de contribuição faltante
O pedágio é calculado tomando por base o tempo de contribuição faltante em 20 de
agosto de 2020 para completar o tempo de contribuição exigido para a
aposentadoria, ou seja, 35 anos para homem e 30 anos para mulher.

Tempo de Serviço Público

20 anos

20 anos

Tempo no Cargo

5 anos

5 anos

Pontuação Idade + Tempo de
Contribuição*
(O sistema de pontos cresce um ponto por ano a
partir de 2020)

Proventos

Reajuste dos Proventos

97 a 105

87 a 100

Não se aplica.

Integrais: Servidor que ingressou em cargo público efetivo até 31/12/2003 e opte pela
última remuneração do cargo e reajustes com base na regra da paridade também deverá
ter como requisito a idade mínima de 65 anos se homem e 62 anos se mulher.

Integrais: Para quem ingressou em cargo efetivo até 31/12/2003, sem
condicionantes.

Para quem ingressou em cargo efetivo a partir de 01/01/2004: 60% (sessenta por cento)
da média das 80% maiores contribuições do período compreendido entre julho de 1994
(ou da data de ingresso) até a data da aposentadoria. O percentual de 60% será acrescido
de 2% (dois por cento) para cada ano acima de 20 anos de contribuição.

Para quem ingressou em cargo efetivo a partir de 01/01/2004: 60% (sessenta por
cento) da média das 80% maiores contribuições do período compreendido entre
julho de 1994 (ou da data de ingresso) até a data da aposentadoria. O percentual de
60% será acrescido de 2% (dois por cento) para cada ano acima de 20 anos de
contribuição.

Os proventos integrais serão reajustados sempre que forem modificados os proventos
do servidor em atividade. Os proventos pela média serão reajustados apenas para
preservar o seu valor real, ou seja, repor o seu poder de compra.

Os proventos integrais serão reajustados sempre que forem modificados os
proventos do servidor em atividade. Os proventos pela média serão reajustados
apenas para preservar o seu valor real, ou seja, repor o seu poder de compra.

Regras de Transição

Servidores em Geral - Pontuação
PONTUAÇÃO (Idade + Tempo de Contribuição)
Regra de Transição 1
ANO

HOMEM

MULHER

2020

97

87

2021

98

88

2022

99

89

2023

100

90

2024

101

91

2025

102

92

2026

103

93

2027

104

94

APÓS 2027

105

95

Regras de Transição

Professores

(Aplicam-se somente àqueles que tenham ingressado no serviço público até 20.08.2020)
REQUISITO
Idade

Transição 1

2019
2022

Transição 2

56
57

51
52

55

52

30

25

Tempo de Contribuição
No Magistério
*Obs.: Nos termos da Lei federal n.º 11.301/06 são
considerados como efetivo exercício do magistério o
tempo exercido pelos Professores em sala de aula, nas
atividades de direção, coordenação e assessoramento
pedagógico exercidas no âmbito da unidade escolar.

Pedágio

30

25

100% do tempo de contribuição faltante
O pedágio é calculado tomando por base o tempo de contribuição faltante em 20 de
agosto de 2020 para completar o tempo de contribuição exigido para a
aposentadoria, ou seja, 30 anos para homem e 25 anos para mulher.

Não se aplica

Pontuação Idade + Tempo de Contribuição*
(O sistema de pontos cresce um ponto por ano
a partir de 2020)

92 a 100

82 a 90

Não se aplica

Tempo de Serviço Público

20 anos

20 anos

Tempo no Cargo Efetivo

5 anos

5 anos

Integrais: Servidor que ingressou em cargo público efetivo até 31/12/2003 e opte pela última
remuneração do cargo e reajustes com base na regra da paridade também deverá ter como requisito
a idade mínima de 60 anos se homem
e 57 anos se mulher.

Integrais: Para quem ingressou em cargo efetivo até 31/12/2003,
sem condicionantes.

Para quem ingressou em cargo efetivo a partir de 01/01/2004: 60% (sessenta por cento) da média
das 80% maiores contribuições do período compreendido entre julho de 1994 (ou da data de
ingresso) até a data da aposentadoria. O percentual de 60% será acrescido de 2% (dois por cento)
para cada ano acima de 20 anos de contribuição.

Para quem ingressou em cargo efetivo a partir de 01/01/2004: 60% (sessenta por
cento) da média das 80% maiores contribuições do período compreendido entre
julho de 1994 (ou da data de ingresso) até a data da aposentadoria. O percentual de
60% será acrescido de 2% (dois por cento) para cada ano acima de 20 anos de
contribuição.

Os proventos integrais serão reajustados sempre que forem modificados os proventos do servidor
em atividade. Os proventos pela média serão reajustados apenas para preservar o seu valor real, ou
seja, repor o seu poder de compra.

Os proventos integrais serão reajustados sempre que forem modificados os
proventos do servidor em atividade. Os proventos pela média serão reajustados
apenas para preservar o seu valor real, ou seja, repor o seu poder de compra.

Proventos

Paridade

Regras de Transição

Professores - Pontuação
PONTUAÇÃO (Idade + Tempo de Contribuição)
Regra de Transição 1 - Professores
ANO

HOMEM

MULHER

2020

92

82

2021

93

83

2022

94

84

2023

95

85

2024

96

86

2025

97

87

2026

98

88

2027

99

89

APÓS 2027

100

90

Regras de Transição

Policiais Civis, Policiais Penais
e Agentes Socioeducativos
POLICIAIS CIVIS, PENAIS E AGENTES SOCIEDUCATIVOS - REGRA GERAL
(Aplica-se somente àqueles que tenham ingressado no serviço público até 20.08.2020)

Idade
55 anos

Tempo de Contribuição: Tempo de
Contribuição em Regime Próprio
(servidor público efetivo), Regime Geral
(INSS) ou Tempo de Serviço Militar.
Tempo no Cargo Efetivo: Período em
que o servidor atuou no cargo em que
vai se aposentar.

Tempo de Contribuição

30 anos

Tempo no Cargo

25 anos

Cálculo dos Proventos

Os proventos corresponderão à última remuneração do
cargo efetivo.

Reajuste dos Proventos

Os proventos serão reajustados sempre que forem
modificados os proventos do servidor em atividade,
conforme estabelece o artigo 3º c.c. e o artigo 7º, ambos da
EC n.º 41/03.

Regras de Transição

Servidores Expostos a Agentes Nocivos
Regras Agentes Nocivos: 15 | 20 | 25

Tempo de Contribuição

15 anos de exposição
20 anos de exposição
25 anos de exposição

Pontuação (Idade + Tempo de contribuição)

66 pontos
76 pontos
86 pontos

Tempo de Serviço Público

20 anos

Tempo no Cargo

5 anos
60% (sessenta por cento) da média das contribuições do período compreendido entre
julho de 1994 (ou da data de ingresso) até a data da aposentadoria.

Cálculo de Proventos

Reajuste dos Proventos

O percentual de 60% será acrescido de 2% (dois por cento) para cada ano acima de 20
anos de contribuição. Na regra que exige 15 anos se contribuição, o acréscimo de 2%
começa a partir de 15.
Os proventos serão reajustados de forma a preservar o seu valor real, ou seja, repor o
seu poder de compra, conforme estabelece o art. 40. § 8º da CF e a Lei 10.887/04. O
Estado de Mato Grosso adota como índice de reajuste o INPC.

REGRAS DE
PENSÃO POR MORTE

Regras de Pensão Por Morte
PENSÃO POR MORTE

Dependentes

Cônjuge | Companheiro(a)
Filhos não emancipados, menores de 21 anos | Filhos inválidos ou que tenham deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave
Enteado/Tutelado com dependência econômica | Pais com dependência econômica
Irmãos não emancipados, menores de 21 anos com dependência econômica | Irmãos inválidos ou que tenham deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave
Ex-Cônjuge beneficiário de pensão alimentícia
Quando o falecido for servidor ativo:
Proventos iguais a 50% do valor do equivalente a uma aposentadoria por incapacidade permanente mais 10% por dependente até o limite de 100%.
Quando o falecido for servidor aposentado:
Proventos iguais a 50% do valor da aposentadoria mais 10% por dependente

Proventos

Quando houver dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave:
Proventos integrais até o teto do INSS e o que superar esse valor observará a mesma regra dos demais dependentes
(50% do valor mais 10% por dependente do excedente).
Após a cessação do benefício por parte deste dependente, a pensão deve ser recalculada tomando por base a regra geral.
Nos casos de morte decorrente de agressão sofrida na função ou em razão dela:
Pensão vitalícia e integral para cônjuge ou companheiro(a).
Os proventos de pensão por morte serão integrais quando o valor da totalidade da aposentadoria recebida pelo segurado ou o valor dos proventos a que teria direito o servidor em
atividade se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito sejam igual ou inferior a R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ajustes de proventos

Os proventos serão reajustados de forma a preservar o seu valor real, ou seja, repor o seu poder de compra, conforme estabelece o art. 40. § 8º da CF e a Lei 10.887/04. O Estado de
Mato Grosso adota como índice de reajuste o INPC.

A partir de 1º de janeiro de 2021
(Portaria ME Nº 424, de 29/12/2020)

3 (três) anos, para cônjuge com menos de 22 (vinte e dois) anos de idade;
6 (seis) anos, para cônjuge entre 22 (vinte e dois) e 27 (vinte e sete) anos de idade;
10 (dez) anos, para cônjuge entre 28 (vinte e oito) e 30 (trinta) anos de idade;
15 (quinze) anos, para cônjuge entre 31 (trinta e um) e 41 (quarenta e um) anos de idade;
20 (vinte) anos, para cônjuge entre 42 (quarenta e dois) e 44 (quarenta e quatro) anos de idade;
vitalícia, para cônjuge com 45 (quarenta e cinco) ou mais anos de idade.

Reversão de Cota

A cota individual é irreversível.

Duração da pensão para cônjuges

SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL (SPS) DOS MILITARES
O Sistema de Proteção Social (SPS) dos Militares, no âmbito do Estado de Mato Grosso, é o
conjunto integrado de direitos, serviços e ações, dedicado aos benefícios decorrentes da
inatividade (reserva e reforma) e pensão por morte.
Estão segurados pelo SPS os militares da Polícia e do Corpo de Bombeiros.
O Mato Grosso Previdência é responsável pela gestão do Sistema de Proteção Social (Decreto
Estadual n. 449/2020).
- São benefícios do militar:
• Reserva
• Reforma
- São benefícios do dependente do militar:
• Pensão por Morte

COMO SOLICITAR OS SERVIÇOS DO MT PREV?
Você pode solicitar os seguintes serviços pelo Portal do Servidor:
• Agendamento de Aposentadoria

• Concessão Remota de Aposentadoria
• Solicitação de revisão de benefício de aposentadoria
• Solicitação de revisão de benefício de pensão por morte

• Averbação de tempo de serviço/contribuição
Você pode solicitar diretamente no site do MTPREV:
• Requerimento de Pensão por Morte

• Outros Serviços (clique aqui)

Contatos
Central Telefônica e WhatsApp: 65 3363-5300
E-mail: atendimento@mtprev.mt.gov.br
Site: www.mtprev.mt.gov.br

Endereço: Av. Dr. Hélio Ribeiro, 487, Edifício Concorde - Térreo
Bairro: Residencial Paiaguás - CEP 78048-250 - Cuiabá - MT (Em frente ao Cenarium Rural)
Clique abaixo e acesse nossas redes sociais!

Encontrou algum erro neste documento? Envie um e-mail para comunicacao@mtprev.mt.gov.br

