BEM-VINDO
a um futuro melhor

PARABÉNS! VOCÊ ENTROU
PARA O SERVIÇO PÚBLICO
E SUA VIDA ACABOU DE MUDAR
PARA MELHOR
Com tanta coisa boa acontecendo no presente, que tal pensar
um pouco no futuro? Você sabia que a sua aposentadoria é limitada
ao teto do INSS (R$ 6.433,57 em 2021)? Isso significa que, se você se
aposentasse hoje, esse seria o máximo que você receberia.

Para manter o padrão de vida no futuro,
é melhor começar a poupar agora. Pensando nisso,
criamos o PREVCOM MT. Você já está inscrito no plano
e investindo na sua aposentadoria!
Funciona assim: todo mês você faz uma contribuição ao plano,
acumulando um valor que será recebido em parcelas lá na frente.
A contribuição é uma parte do salário de participação:

SEU SALÁRIO
Teto do INSS

Salário de participação

A GRANDE VANTAGEM VEM AGORA:
a cada contribuição sua o 7,5%
Estado de Mato Grosso
repassa o mesmo valor, até 7,5% do salário de participação.
VOCÊ

MT

Ou seja: se investir até esse limite, você terá retorno
de 100% na contribuição.
SUA CONTRIBUIÇÃO
ESTADO DE MT
7,5%

Se o seu aporte mensal for maior
do que o limite, o Estado repassará 7,5%

VEJA UM EXEMPLO
Servidor de 25 anos de idade, quer se aposentar aos 65
Salário de R$ 8.000, contribui com 7,5%.
Salário de participação: R$ 1.566,43
Contribuição do participante: 7,5%
Contribuição do Estado de Mato Grosso: 7,5%
Taxa de carregamento: 4%

R$ 117,48 Valor
investido
R$ 117,48 +
R$ 9,40 -

Valor líquido na conta

R$ 225,56

Também recolhemos mensalmente 1/12 de 1%
(ou seja, 0,08333%) sobre o patrimônio do participante.

Crédito
na conta

Valor acumulado em 40 anos: R$ 422.081,24
Conforme cálculos atuariais que levam em consideração correções salariais e
rendimentos do período.

Se esse servidor quiser receber o benefício do PREVCOM MT
em 10 anos, nesse período sua aposentadoria ficaria assim:
Valor do MTPrev (limitado ao teto do INSS) + R$ 4.245,14 do PREVCOM MT
E se fizesse contribuições facultativas ao seu plano (por exemplo,
uma parte do 13° todos os anos) esse valor ficaria ainda maior.

AUMENTE A RESTITUIÇÃO DE IR INVESTINDO NO FUTURO
As contribuições para o PREVCOM MT até 7,5% do seu salário de
participação podem ser abatidas na Declaração de Imposto de
Renda. O que você contribuir além deste percentual também pode,
limitado a 12% da sua renda bruta anual.

Você já está contribuindo com 7,5%
Para saber como isso pode mudar o seu futuro, acesse
prevcommt.com.br e faça uma simulação
Se tiver dúvidas ou precisar de mais informações, procure o RH do
seu órgão de origem ou entre em contato com a nossa central de
atendimento: 0800 761 9999 • participante@prevcommt.com.br
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