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Viver com tranquilidade e segurança 
é o desejo de todos os servidores que 
por muitos anos dedicaram sua vida ao 
serviço público. 

Em Cuiabá, isso é possível por meio 
dos benefícios do Cuiabá-Prev, que 
tem entre seus principais parceiros o 
público idoso. 

Esta cartilha busca informar o cidadão 
sobre os seus direitos, deveres 
e benefícios, bem como sobre a 
importância de um planejamento 
previdenciário que garanta a tão 
sonhada tranquilidade daqueles que 
sempre trabalharam por Cuiabá.

Todas as informações educativas 
contidas neste material visam a 
preparar os servidores e dependentes 
para usufruir, com segurança, de tudo 
o que a previdência pública oferece 
enquanto sistema de proteção social. 

Por isso, este Guia foi elaborado 
especialmente para você.

Boa Leitura!

Instituto de Previdência Social dos Servidores 
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MISSÃO

Assegurar a concessão de benefícios constitucionais 
através da melhor aplicação dos recursos 
administrativos, financeiros e materiais, visando a 
melhoria contínua dos processos e buscando atender 
as necessidades dos nossos servidores ativos, 
inativos e pensionistas.

VISÃO

Ser referência nacional no sistema previdenciário do 
regime próprio (RPPS).

VALORES

ética, Transparência e Compromisso para garantir 
um presente sólido, construindo um futuro melhor 
com qualidade de vida e excelência em Previdência 
Pública.

O QUE É CUIABÁ-PREV?

o CUIABÁ-PREV - Instituto Municipal de Previdência 
Social dos Servidores de Cuiabá/MT, foi criado pela 
Lei Municipal 4.592 de 09/06/2004, publicada 
em Gazeta Municipal nº 689 de 11/06/2004, que 
garante aos seus segurados e a seus dependentes, 
prestações de natureza previdenciária, em caso de 
contingência que interrompam, depreciem ou façam 
cessar seus meios substanciais.
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Nossa estrutura funcional é composta por:
- Presidente;
- Conselho Curador e Conselho Fiscal;
- diretoria Administrativa e Financeira;
- diretoria de Benefícios;
- Assessorias: Jurídica/Presidencial/Contábil /Comunicação;
- Perícia Médica;
- Assistentes Administrativos.

NOSSA ESTRUTURA

Equipe Técnica Equipe Jurídica

diretoria de Benefícios

Conselho Fiscal

Comissão de Licitação

Serviços Gerais Atendimento Patrimônio

Transporte Compras

AlmoxarifadoRH

PRESIDENTE

Assessoria de Comunicação
Assessoria Contábil
Procuradoria Jurídica
Assessoria do Presidente

Conselho Curador

diretoria
Administrativa/Financeira
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APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
Tem direito o segurado que for considerado incapaz para o trabalho e que não 
esteja sujeito a reabilitação para o exercício de outra atividade.

o aposentado por invalidez será obrigado a comparecer ao CUIABÁ-PREV a 
cada dois anos para Avaliação Médico-Pericial no mês de seu aniversário.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:

- Atestado médico original e cópia;
- Cópia dos documentos pessoais (CPF e RG);
- Cópia de comprovante de endereço;
- Certidão de vida funcional atualizada;
- Holerite atualizado;
- Certidão de casamento / declaração de união estável;
- Certidão de tempo de contribuição de outros órgãos (original);
- Publicação da Portaria de Averbação;
- Cópia de nº de inscrição do PASEP.

Obs.: Os proventos de aposentadoria serão calculados pela 
média aritmética e será proporcional ao tempo de contribuição*. 
IMPORTANTE: Com o advento da Emenda Constitucional n.º 70 de 
29 de março de 2012 foi estabelecida nova regra de transição para 
servidores que ingressaram no serviço público até 31 de dezembro de 
2003 e se aposentarem por invalidez permanente após esta data, o 
direito de proventos calculados com base na última remuneração no 
cargo em que se der a aposentadoria. Reajuste da aposentadoria pela 
paridade (garantia dos mesmos reajustes concedidos aos servidores 
ativos bem como as pensões decorrentes dessas aposentadorias).
*Exceto se decorrer de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave contagiosa 
ou incurável, descrita no art. 14 da Lei 4592/04, hipótese em que os presentes serão integrais.

BENEFÍCIOS PERMANENTES
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APOSENTADORIA COMPULSÓRIA
é o benefício concedido ao segurado que atinge a idade de 70 anos, devendo 
obrigatoriamente ser afastado do serviço público.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:
- Cópia dos documentos pessoais (RG e CPF);
- Cópia de comprovante de endereço;
- Certidão de vida funcional;
- Holerite;
- Certidão de casamento / declaração de união estável;
- Certidão de tempo de contribuição de outros órgãos (original);
- Publicação da portaria de averbação;
- Cópia de nº de inscrição do PASEP.
Obs.: Os proventos de aposentadoria serão calculados pela média aritmética e será 
proporcional ao tempo de contribuição.

APOSENTADORIA POR IDADE
Aposentadoria voluntária, cujo benefício é concedido ao 
segurado que preencher cumulativamente os seguintes 
requisitos:

HOMENS
65 anos de idade
10 anos de serviço público
05 anos no cargo efetivo

MULHERES
60 anos de idade
10 anos de serviço público
05 anos no cargo efetivo

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:
- Cópia dos documentos pessoais (CPF e RG);
- Cópia de comprovante de endereço;
- Certidão de vida funcional atualizada;
- Holerite atualizado;
- Certidão de casamento/declaração de união estável;
- Certidão de tempo de Contribuição de outros órgãos 
(original);
- Publicação da portaria de averbação;
- Cópia de nº de inscrição do PASEP.

Obs.: Os proventos de aposentadoria serão calculados 
pela média aritmética e será proporcional ao tempo de 
contribuição.
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APOSENTADORIA POR
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
Aposentadoria voluntária, cujo benefício é 
concedido ao segurado que preencha de forma 
cumulativa os seguintes requisitos:

HOMENS
60 anos de idade (mínimo)
35 anos de tempo de contribuição
10 anos de serviço público
05 anos no cargo efetivo

MULHERES
55 anos de idade (mínimo)
30 anos de tempo de contribuição
10 anos de serviço público
05 anos no cargo efetivo

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:
- Cópia dos documentos pessoais (CPF e RG);
- Cópia de comprovante de endereço;
- Certidão de vida funcional atualizada;
- Holerite atualizado;
- Certidão de casamento/declaração de união 
estável;
- Certidão de tempo de contribuição de outros 
órgãos (original);
- Publicação da portaria de averbação;
- Cópia de nº de inscrição do PASEP.

Obs.: Os proventos deste benefício serão 
calculados pela média aritmética.

IMPORTANTE: A lei assegura o direito de opção 
pelas regras de aposentadoria por tempo de 
contribuição nas regras anteriores, desde 
que tenha implementado todos os requisitos 
exigidos, bem como a aplicação das regras 
de transição prevista no artigo 6º da Emenda 
Constitucional nº 41/2003 e art. 3º da Emenda 
Constitucional nº 47/2005.
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APOSENTADORIA POR TEMPO
DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PROFESSOR 
é o beneficio concedido ao professor que comprove exclusivamente tempo de 
efetivo exercício na unidade escolar das funções de Magistério na Educação 
Infantil, no Ensino Fundamental e Médio. Terão os requisitos de idade e de 
tempo de contribuição reduzidos em cinco anos.

HOMENS
55 anos de idade (mínimo)
30 anos de tempo de contribuição
10 anos de serviço público
05 anos no cargo efetivo

MULHERES
50 anos de idade (mínimo)
25 anos de tempo de contribuição
10 anos de serviço público
05 anos no cargo efetivo

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:
- Cópia dos documentos pessoais (CPF e RG);
- Cópia de comprovante de endereço;
- Certidão de vida funcional atualizada;
- Holerite atualizado;
- Certidão de casamento/declaração de união estável;
- Certidão de tempo de contribuição de outros órgãos (original);
- Publicação da portaria de averbação;
- Cópia de nº de inscrição do PASEP;
- declaração emitida pela SME, contendo as funções/atividades desde o 
período de ingresso;
- declaração emitida pela Unidade Escolar em caso de readaptação de função.

Obs.: São consideradas as funções de magistério, as exercidas por 
professores no desempenho de atividades educativas, quando 
exercidas em estabelecimento de educação básica, além do exercício 
de docência, tais como a função de direção de unidade escolar, de 
coordenação e assessoramento pedagógico.

IMPoRTAnTE: A lei assegura o direito de opção pelas regras de aposentadoria por tempo 
de contribuição nas regras anteriores, desde que tenha implementado todos os requisitos 
exigidos, bem como a aplicação das regras de transição prevista no artigo 6º da Emenda 
Constitucional nº 41/2003.
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PENSÃO POR MORTE
é o benefício concedido aos dependentes do segurado falecido. Tem direito 
a este benefício o cônjuge, a companheira, o companheiro, os filhos não 
emancipados até a idade de 18 anos, de qualquer condição, e os inválidos de 
qualquer idade (desde que a invalidez tenha ocorrido antes da emancipação 
ou de completar a maioridade civil e comprovada a continuidade da invalidez 
até a data do óbito do segurado).

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: 
- Cópia autenticada em cartório dos documentos pessoais (RG e CPF) do 
servidor falecido e dos beneficiários;
- Cópia autenticada em cartório da certidão de óbito do segurado;
- Certidão de casamento atualizada ou cópia autenticada em cartório, com 
anotação do óbito ou união estável comprovada por meio de decisão judicial;
- Se for companheiro, cópia autenticada da união estável;
- Caso não seja oficializada a união estável, deverá comprovar a dependência 
econômica, por via judicial, ou apresentar cópia autenticada de 03 (três) 
documentos previstos no rol do artigo 22, § 3º do decreto nº 3.048, de 06 de 
maio de 1999;
- Cópia autenticada em cartório do termo de tutela, de guarda ou de curatela 
(quando for o caso);
- Cópia de comprovante de endereço autenticada.
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BEnEFÍCIoS TEMPoRÁRIoS
AUXÍLIO DOENÇA
é o benefício concedido ao segurado que ficar incapacitado de exercer sua 
atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, e corresponderá 
a 91% de seu vencimento (correspondente de remuneração de contribuição).

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:
- Cópia dos documentos pessoais (CPF e RG);
- Cópia de comprovante de endereço;
- Atestado médico original e cópia;
- Cópia do laudo médico anterior;
- Último holerite.

SALÁRIO FAMÍLIA
é o benefício concedido ao segurado que tenha filho ou equiparado, de 
qualquer condição, com até 14 anos de idade, ou inválido e que tenha renda 
bruta mensal igual ou inferior ao valor limite definido no âmbito do RGPS–
InSS.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:

- Cópia dos documentos pessoais (CPF e RG);
- Cópia da carteira de vacinação (menores de 07 anos) ou atestado de 
frequência escolar para maior de 07 anos a 14 anos;
- Cópia de certidão de nascimento da criança;
- Cópia de termo de tutela ou guarda para fins de adoção;
- Cópia de laudo médico (caso dependente seja maior inválido);
- Último holerite.

obs.: o pagamento do salário família está condicionado à apresentação anual 
de atestado de vacinação obrigatória e de comprovação de frequência à 
escola do filho ou equiparado.
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SALÁRIO MATERNIDADE
é o beneficio concedido à segurada, mediante encaminhamento médico, pelo 
período de 120 (cento e vinte) dias consecutivos por ocasião do parto sem 
prejuízo da remuneração.

obs.: Caso a segurada venha adotar ou obtiver a guarda judicial para adoção 
da criação, será devido o salário maternidade por 120 (cento e vinte) dias 
consecutivos.

IMPoRTAnTE: Se o benefício for requerido após o nascimento da criança, não 
necessita passar por perícia médica.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:
- Cópia dos documentos pessoais (CPF e RG);
- Cópia da certidão de nascimento;
- Atestado médico de 120 dias, se ainda gestante ou cópia da certidão de 
nascimento da criança;
- Comprovante de endereço;
- Último holerite.
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AUXÍLIO RECLUSÃO
é o benefício pago aos dependentes do segurado de renda bruta mensal igual 
ou inferior ao teto do Regime Geral de Previdência Social, que esteja recolhido 
à prisão e que, por este motivo, não receba remuneração dos cofres públicos.

Em caso de fuga do segurado, o benefício será restabelecido a partir da data 
da recaptura ou da reapresentação à prisão, não sendo devido nada aos seus 
dependentes enquanto estiver o segurado evadido e pelo período da fuga.

Caso o segurado venha a ser ressarcido com o pagamento da remuneração 
correspondente ao período em que esteve preso e seus dependentes tenham 
recebido auxílio-reclusão, o valor correspondente ao período de gozo do 
benefício deverá ser restituído ao CUIABÁ-PREV pelo segurado ou por seus 
dependentes, aplicando-se os juros e índices de correção incidentes no 
ressarcimento da remuneração.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:
- Cópia dos documentos pessoais (CPF e RG) do servidor e de seus 
dependentes;
- Cópia de comprovante de endereço;
- Certidão de nascimento dos dependentes;
- Certidão de casamento ou união estável comprovada por meio de decisão 
judicial;
- Cópia de laudo médico (caso dependente seja maior inválido);
- documento que certifique o não pagamento da remuneração ao segurado 
pelos cofres públicos em razão da prisão; 
- Certidão emitida pela autoridade competente sobre o efetivo recolhimento 
do segurado à prisão e o respectivo regime de cumprimento da pena, sendo 
tal documento renovado trimestralmente.
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01. COMO CONTAR O MEU TEMPO DE 
SERVIÇO?

o tempo de serviço válido para a 
aposentadoria é considerado como tempo 
de contribuição.

A contagem de tempo fictício, decorrente 
de licenças prêmio ou férias não gozadas, 
está proibida desde 1998. Portanto, estas 
averbações não são consideradas para fins 
de aposentadoria.

02. COMO DEVO CALCULAR A MINHA 
APOSENTADORIA?

os proventos passam a ser calculados pela 
média aritmética simples dos 80% (oitenta 
por cento) das maiores remunerações 
de todo o período contributivo que 
serviram de base para as contribuições 
previdenciárias, considerando o período 
contributivo posteriores a julho de 1994.

IMPoRTAnTE: Sob nenhuma hipótese os 
proventos poderão ser inferiores ao salário 
mínimo nacional ou exceder a remuneração 
do servidor no cargo efetivo em que se deu 
a aposentadoria.

DÚVIDAS FREQUENTES
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I QUANTO AO SERVIDOR:
- Aposentadoria por invalidez;
- Aposentadoria compulsória;
- Aposentadoria por tempo de contribuição;
- Aposentadoria por idade;
- Auxílio doença;
- Salário maternidade;
- Salário família.

II QUANTO AO DEPENDENTE:
- Pensão por morte;
- Auxílio reclusão.

04. O QUE É O ABONO DE PERMANÊNCIA?

Consiste no pagamento realizado pela Administração Pública no valor 
equivalente ao da contribuição do servidor para o CUIABÁ-PREV, quando este 
tenha completado todas as exigências das aposentadorias voluntárias definidas 
pela Constituição Federal, porém opta por permanecer em atividade, ou seja, 
o servidor que tenha direito ao abono continuará recolhendo as contribuições 
previdenciárias, porém, receberá na mesma folha de pagamento valor idêntico 
pago pelo tesouro municipal.

destaca-se que tal benesse só é devida ao servidor que tenha direito e preencha 
o requerimento específico junto aos Recursos Humanos do ente, mediante 
expressa manifestação de vontade pela permanência em atividade.

03. QUAIS OS BENEFÍCIOS 
PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO DE 
NOSSO INSTITUTO?
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TELEFonES dE EMERGÊnCIA

Corpo de Bombeiros ................................................................................................................190
Defesa Civil ...................................................................................................................................190
Polícia Militar ...............................................................................................................................190
Polícia Civil.....................................................................................................................................190
Polícia Federal .............................................................................................................................194
Polícia Rodoviária Federal .....................................................................................................191
SAMU ..............................................................................................................................................192

TELEFonES ÚTEIS

Prefeitura de Cuiabá .............................................................3645-6263 ou 3645-6039
CUIABÁ-PREV.............................................................................................................3617-1800
CAB........................................................................................3318-5900 ou 0800-6466115
Alcoólicos Anônimos ..............................................................................................3321-1020
Centro de Controle de Zoonoses .....................................................................3617-1680
Centro de Valorização da Vida – CVV .............................................................3321-4111
Detran ............................................................................................................................3615-4694
Centro de Referência em Direitos Humanos .............................................3624-4730
Disque AIDS ................................................................................................................3321-6857
Delegacia da Mulher ...............................................................................................3901-5327
Superintendência de Defesa do Consumidor - PROCON ....3613-8500 ou 151
Disque Saúde .............................................................................................................3613-5300
CEMAT ................................................................................3316-5560 ou 0800-6464196
IBAMA ..........................................................................................3648-9100 ou 3648-9102
INSS ...............................................................................................3928-1676 ou 3928-1677
Polícia Florestal .........................................................................................................3684-2972
Polícia Rodoviária Estadual ................................................................3644-2211 ou 198
Sistema Nacional de Emprego ..........................................................................3025-7326
SOS Criança .................................................................................................................3624-7650
Terminal Rodoviário ................................................................................................3621-3629
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Rua São Benedito, 645, Lixeira
Cuiabá/MT - Fone/Fax: (65) 3617-1800

Atendimento:
Segunda a Sexta, das 08h às 18h

Atendimento da Perícia Médica Municipal:
Segunda a Sexta das 08h às 11h


