
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PARANÁ
Rua 24 de Maio, 248, Curitiba, Paraná – CEP: 80230-080
CNPJ: 76.586.916-0001/37
(41)3259-1000 - www.aspp.com.br

Como autorizar o desconto da ASPP se você é Servidor Públicos do Estado do Paraná?

Primeiro acesse o site do Portal do Servidor do Prconsig:
https://www.prconsig.seap.pr.gov.br/pr/servidor/

Informe o número do seu RG no campo “Usuário”, a sua “senha” no campo correspondente, e clique em “OK” 
para acessar, conforme mostra a imagem abaixo.

Caso você não lembre a sua senha, por favor, entre em contato com o seu órgão para redefini-la.
Caso você seja aposentado, no final desse manual tem os passos para recuperar a sua senha.

Após acessar o site, pode ser que o Prconsig pergunte qual é o seu órgão, selecione o órgão correto para 
continuar.
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Ao continuar, será exibida essa página.
Marque a caixa “Confirmar leitura” e clicar em continuar.

Clique no link: “CLIQUE AQUI PARA ACESSAR A TELA PARA AUTORIZAÇÃO DE DESCONTOS”, conforme mostra a 
imagem abaixo: 
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Serão exibidas as autorizações já existentes.
Marque a caixa de texto “AUTORIZO” para autorizar o desconto desejado, conforme mostra a imagem a seguir.

ATENÇÃO: Por padrão, o site deixa marcada a opção “não autorizo”, tome cuidado para não avançar com 
essa opção habilitada.

Após autorizar, role a página para baixo.

Marque a caixa: “Estou ciente ao autorizar/não autorizar as consignações acima”.
Clique em “Confirmar”.
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Será reaberta a mesma tela de autorização, role a tela novamente para baixo.

Clique em “Imprimir”, imprima o documento em duas vias e envie do departamento de RH do seu órgão; ou ao
Paraná Previdência, caso você seja aposentado.

IMPORTANTE: O RH de alguns órgãos estão exigindo que a assinatura do documento seja realizada apenas 
durante o processo de entrega do documento, por favor, não assine o documento antes.
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Como recuperar a senha do Prconsig, se você é aposentado do estado?

Primeiro acesse o site do Paraná Previdência: http://www.paranaprevidencia.pr.gov.br/

Em seguida, clique nesse banner, localizado na barra a direita no site: 
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Será aberta outra tela solicitando o seu CPF.

Informe-o e clique em “Próximo”.

O sistema perguntará se você deseja informar o código por e-mail ou telefone, caso eles estejam cadastrados 
no sistema do Paraná Previdência. Selecione uma das duas opções e prossiga. 

Caso você não possua nenhum dado de contato cadastrado, deverá entrar em contato com o Paraná 
Previdência, através do telefone: 0800-643-0037.

Caso os dados de contato estejam desatualizados, você deverá entrar no site do PIA 
(https://www.pia.pr.gov.br/) , informar o seu CPF e proceder a atualização dos mesmos. 

Será aberta outra janela solicitando o código que lhe foi enviado para o e-mail ou telefone.
Verifique o código recebido no seu e-mail ou celular, e informe nessa tela, e clique em prosseguir.

Será exibida uma janela solicitando a digitação de uma nova senha duas vezes.
Informe a senha no primeiro campo, re-digite ela no segundo campo e clique em prosseguir.

A senha deverá possuir no mínimo 8 caracteres contendo letras e números.

Após clicar em prosseguir, se a senha atender os requisitos mínimos, o site redefinirá a senha do Prconsig que 
acaba de ser criada.
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