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Para	  acessar	  o	  sistema	  de	  holerites	  online,	  siga	  os	  seguintes	  passos:	  

	  

1. Acessar o site do Instituto de Previdência do Município de Taubaté (IPMT) 
pelo navegador através do endereço http://www.ipmt.sp.gov.br. Atenção: O 
endereço deve ser digitado na barra de endereços do navegador, e não nos 
mecanismos de pesquisa como, por exemplo, Google. 

	  

	  	  

2. No menu localizado ao lado esquerdo da tela, há o link “Holerite online”. Por 
meio dele pode-se acessar o sistema. O mesmo também pode ser acessado 
diretamente pelo endereço http://www.ipmt.sp.gov.br/index.php/holerites. 



	  
	  

	  

	  

3. Para acessar o sistema e garantir a segurança das informações do aposentado 
ou pensionista, são necessárias dois dados para permitir o acesso ao sistema: o 
número de inscrição e uma senha. O número de inscrição está disponível nos 
holerites antigos ou na carteirinha cedida pelo IPMT, enquanto a senha inicial 
é o número de CPF. É altamente recomendado que o usuário do sistema altere 
a sua senha logo no primeiro acesso, para manter a sua segurança. Dica: 
Quando o número de CPF (antigo CIC) do usuário for muito antigo, será 
necessário digitar o número precedido por um 0 (zero). Ambas as informações 
devem ser digitadas sem pontos ou traços. Caso o nome de usuário ou a senha 
do usuário sejam incorretas, será apresentado ao mesmo uma mensagem 
informando. 

	  



	  

	  

	  

4. Na tela principal do sistema, será apresentada ao usuário uma lista de todos os 
pagamentos que foram efetuados em seu nome, inclusive os de décimo-
terceiro. Para visualizar um dos holerites, basta clicar no mês referente. O 
holerite será aberto em uma janela separada. 

	  



	  

	  

	  

	  

	  



	  
5. Os holerites estarão à disposição dos usuários por tempo indeterminando, 

sendo possível retirar quantas vias forem necessárias. Se for necessária a 
impressão do documento, as instruções dependem de qual navegador o usuário 
estiver utilizando: 

a. Internet Explorer: Com a janela do holerite aberta, clicar no menu 
“Arquivo” e depois no item “Imprimir”. Opcionalmente, pode-se 
alcançar o mesmo resultado apertando as teclas de atalho CTRL + P; 
Na janela aberta, selecione sua impressora e depois clique em 
“Imprimir”. Opcionalmente, pode-se configurar a impressora para 
modo paisagem, clicando em em “Preferências” e depois marcar a 
opção “Paisagem” em “Orientação de página” ou “Layout” 
(dependendo da versão do navegador). 

b. Google Chrome: Clicar no menu “Arquivo” e depois “Imprimir”. 
Pode-se setar a orientação para retrato ou paisagem, além do 
navegador dispor de uma janela de visualização da impressão. 
Também está disponível o atalho CTRL + P para chegar ao menu de 
impressão. 

c. Mozilla Firefox: Menu “Arquivo” e depois “Imprimir”. Se desejar 
imprimir em modo paisagem, clique em em “Configurar página”. 

	  


