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Dispõe sobre a contribuição previdenciária 
dos servidores públicos civis e militares 
ativos, inativos e pensionistas do Estado 
de Mato Grosso, e dá outras previdências. 

 
(...) 
 
Art. 3º O servidor civil e militar ativo, dos Poderes do Estado, do 
Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades, que 
tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária 
estabelecidas no art. 40 da Constituição Federal ou caput do art. 2º da 
Emenda Constitucional nº 41/03, e que opte por permanecer em 
atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da 
sua contribuição previdenciária até completar as exigências para 
aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1º, II, da Constituição 
Federal. 
 

§ 1º O abono previsto no caput será concedido, nas mesmas 
condições, ao servidor que, até 31 de dezembro de 2003, tenha 
cumprido todos os requisitos para obtenção da aposentadoria 
voluntária, com proventos integrais ou proporcionais, com base nos 
critérios da legislação então vigente, como previsto no § 1º do art. 3º 
da Emenda Constitucional nº 41/03, desde que conte com, no mínimo, 
vinte e cinco anos de contribuição, se mulher, ou trinta anos, se 
homem. 
 

§ 2º O valor do abono de permanência será equivalente ao valor da 
contribuição efetivamente descontada do servidor, ou recolhida por 
este, relativamente a cada competência. 
 

§ 3º O pagamento do abono de permanência é de 
responsabilidade dos Poderes do Estado, do Ministério Público, 
das autarquias, fundações e universidades e será devido, em 
havendo o preenchimento dos requisitos, a partir da data de 
solicitação do benefício, conforme disposto no caput e § 1º, 
mediante opção expressa pela permanência em atividade." 
(NR) (Nova redação dada pela LC 524/14) 
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Redação Original 
§ 3º O pagamento do abono de permanência, até a constituição do Regime Próprio de 
Previdência do Estado de Mato Grosso, é de responsabilidade dos Poderes do Estado, do 
Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades e será devido a partir do 
cumprimento dos requisitos para obtenção do benefício conforme disposto no caput e § 1º, 
mediante opção expressa pela permanência em atividade. 
 


