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Objetivo 

Neste manual, você encontrará todas as informações necessárias para que possa navegar com facilidade 

no Portal do Consignado. 

Leia atentamente as instruções e consulte-o sempre que tiver dúvidas. 

 

Autor do documento 

Responsável: Gerência Adjunta de Negócios 

Contato: Gerência Adjunta de Negócios - Consignado 

O responsável deve ser contatado nos casos de: 

 Dúvidas sobre as informações tratadas neste documento; 

 Falhas ou vulnerabilidades encontradas no processo; 

 Necessidade de adequação identificada internamente, ou apresentada por auditoria, por 
órgão regulador, ou por cliente. 
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1. OBJETIVO 

Neste manual, você encontrará todas as informações necessárias para que possa navegar com 

facilidade no Portal do Consignado. 

Leia atentamente as instruções e consulte-o sempre que tiver dúvidas. 

 

2. DIVULGAÇÃO 

Este documento pode ser encontrado: 

Portal do Consignado: https://www.portaldoconsignado.org.br 
 

3. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

O SCC é um serviço centralizado on-line de cálculo, controle e gestão de consignações para integração dos 
Consignatários (Financeiros e Não Financeiros) com os Entes Consignantes e Servidores (Ativos, 
Aposentados e Pensionistas), criado pela CIP de forma colaborativa e em parceria com o Governo do 
Estado de São Paulo, Associações, Instituições Financeiras e Não Financeiras. 

O Portal do Consignado (www.portaldoconsignado.org.br) é a interface web do SCC – Serviço de Controle 
de Consignação, que oferece ao Servidor a possibilidade de realizar,  

 Consulta do saldo de sua margem consignável,  

 Consulta das consignações realizadas,  

 Consulta das taxas de juros  

 Efetuar simulação de consignações  

 Direcionar ao Consignatário Financeiro sua intenção de contratação  

 Efetuar gestão de autorização da consulta de margem  

 Gerenciar sua senha do portal.  

 

Requisitos para Navegação 

 

O portal do consignado é compatível com os seguintes navegadores: 

• Internet Explorer 32 bits (a partir da versão 8); 

• Internet Explorer 64 bits (a partir da versão 8); 

• Firefox (a partir da versão 11). 

https://www.portaldoconsignado.org.br/
https://www.portaldoconsignado.org.br/
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4. FUNCIONALIDADES DO PORTAL 
 

4.1. Acesso ao Portal 

 

Para acessar o Portal, utilize/digite um dos links abaixo: 

Ambiente de produção: www.saopauloconsig.org.br ou 

www.portaldoconsignado.org.br  

 

4.1.1. Primeiro Acesso 
 

Passo 1 

 Os Servidores cadastrados podem acessar o portal através dos links acima 
relacionados, clicando no link “Primeiro acesso” e preenchendo os campos 
apresentados para confirmação dos dados cadastrais. 

 

Casos em que o Servidor possuir o CPF vinculado a diferentes Órgãos:  
 

 Caso o Servidor seja cadastrado em diferentes Órgãos, a senha e cadastro feitos pelo 
usuário, serão replicados para todos os perfis vinculados ao CPF do servidor. 

 

O sistema confrontará as informações cadastradas por pelo menos um órgão e as 
informações fornecidas pelo servidor no primeiro acesso, caso exista divergência, o 
sistema retornará uma mensagem informando a inconsistência de dados para aquele 
determinado órgão selecionado. Porém, o sistema confrontará informações com o 
outro órgão a que o servidor estiver vinculado, se já existir um perfil de servidor ativo 
para o CPF informado, o sistema retornará uma mensagem informando que o mesmo, 
já encontra-se ativo no Portal. 

 
 

Este processo é realizado em duas etapas, como mostrado nas telas a seguir: 

http://www.saopauloconsig.org.br/
http://www.portaldoconsignado.org.br/
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 Ao clicar no link “Primeiro acesso” o Servidor será redirecionado para a tela do 
“Passo 1 – Primeiro Acesso”, onde selecionará o método de desbloqueio/reset de 
senha, sendo eles: Perguntas e Respostas ou E-mail. 

 
Recuperação por Perguntas e respostas – A recuperação da senha se dará por 

preenchimento de informações pessoais e respostas de 2 perguntas cadastradas no 

primeiro acesso. 

Recuperação por E-mail – A recuperação da senha se dará por preenchimento de 
informações pessoais cadastradas e criação de nova senha. 
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Selecionando o método de desbloqueio “Perguntas e Respostas” como alternativa para 

redefinição de senha. 

Passo 2  

 Cadastrar 2 perguntas para o processo de recuperação de senha.  
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Passo 3  

 Preencher informações pessoais (CPF, Identificação, Primeiro nome de mãe, RG e 
Data de Nascimento).  

 

 

Passo 4  

 Cadastrar e-mail e criar senha para acesso ao Portal do Consignado. 
 

O padrão de senha do Portal deverá:  
 Ter um tamanho de no mínimo 8 caracteres alfanuméricos; 
 Ser diferente das 12 últimas utilizadas; 
 Conter obrigatoriamente os seguintes tipos de caractere (pelo o menos 1 de 

cada):   

 Caractere maiúsculo; 

 Caractere minúsculo; 

 Número e 

 Caractere especial (aceitos: @ # $ % ^ & + = ! ) 
Exemplo: B e l e z a 1 @ 

Casos em que o Servidor possuir o CPF vinculado a diferentes Órgãos: 

 Caso o Servidor seja cadastrado em diferentes Órgãos, a senha cadastrada pelo 
usuário, será replicada para todos os perfis vinculados ao CPF do servidor. 
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Observação: 

A inclusão e a manutenção do cadastro de Servidores são de responsabilidade do Órgão 

a que o Servidor está vinculado. 

 
 

 

 

Casos em que o Servidor possuir o CPF vinculado a diferentes Órgãos: 

 Caso o Servidor seja cadastrado em diferentes Órgãos, no campo “Órgão” deverá ser 
exibido um combo com opções onde o Servidor selecionará em qual Órgão deseja 
cadastrar-se. 
 

Importante: O bloqueio e desbloqueio do servidor deverá ser único, de forma que 

caso o servidor tenha perfil em diferentes Órgãos, o bloqueio ou desbloqueio será 

replicado para todos os perfis vinculado ao CPF do servidor. 
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 Ao clicar no botão “Finalizar” o Servidor receberá uma mensagem de sucesso, 
informando a inclusão de seu usuário no Portal. 

 

 

 

Selecionando o método de desbloqueio “E-mail” como alternativa para redefinição de 

senha.  

Passo 1 

 Repetir o “Passo 1 – Primeiro acesso” e selecionar como alternativa para redefinição 
de senha a opção “E-mail” 

 
 
 

Passo 2 
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 Preencher informações pessoais (CPF, Identificação, Primeiro nome de mãe, RG e 
Data de Nascimento).  

 

 
 

Passo 3 

 Cadastrar e-mail e criar senha para acesso ao Portal do Consignado. 
 
O padrão de senha do Portal deverá:  

 Ter um tamanho de no mínimo 8 caracteres alfanuméricos; 
 Ser diferente das 12 últimas utilizadas; 
 Conter obrigatoriamente os seguintes tipos de caractere (pelo o menos 1 de 

cada):   
● Caractere maiúsculo; 
● Caractere minúsculo; 
● Número; e 
●Caractere especial (aceitos: @ # $ % ^ & + = ! ) 
 
Exemplo:  B e l e z a 1 @ 
 

Casos em que o Servidor possuir o CPF vinculado a diferentes Órgãos: 

 Caso o Servidor seja cadastrado em diferentes Órgãos, a senha cadastrada pelo 
usuário, será replicada para todos os perfis vinculados ao CPF do servidor. 
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Casos em que o Servidor possuir o CPF vinculado a diferentes Órgãos: 

 Caso o Servidor seja cadastrado em diferentes Órgãos, no campo “Órgão” deverá ser 
exibido um combo com opções onde o Servidor selecionará em qual Órgão deseja 
cadastrar-se. 
 

Importante: O bloqueio e desbloqueio do servidor deverá ser único, de forma que caso 

o servidor tenha perfil em diferentes Órgãos, o bloqueio ou desbloqueio será replicado 
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para todos os perfis vinculado ao CPF do servidor.

 

 Ao clicar no botão “Finalizar” o Servidor receberá uma mensagem de sucesso, 
informando a inclusão de seu usuário no Portal. 

 

 

 

Recomendações de segurança  

O acesso e a utilização do Portal do Consignado são protegidos por senha. O usuário é 

responsável por manter a segurança de qualquer senha, identificação do usuário ou 

outra forma de autenticação envolvida na obtenção de acesso à senha protegida ou a 

áreas seguras dos sites da ADMINISTRADORA DO SITE. 

 Com a finalidade de proteger você e seus dados, a ADMINISTRADORA DO SITE poderá 

suspender a sua utilização do Portal, sem aviso, com investigação pendente, em caso de 

suspeita de qualquer quebra de segurança.  
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O usuário reconhece e concorda que, ao fornecer quaisquer informações pessoais, 

assume todos os ônus e responsabilidades decorrentes de seus atos e de sua conduta, 

respondendo, ainda, pelos atos que terceiros praticarem em seu nome com o uso de 

sua senha.  

Como o usuário pode ajudar a proteger seus dados:  

1. Não divulgue sua senha a ninguém. O Site do SCC - Serviço de Controle de Consignação 

jamais solicitará sua senha por meio de telefonemas ou e-mails. 

2. Feche a janela de seu navegador quando terminar seu trabalho. Isto evita que outras 

pessoas possam acessar sua informação pessoal ou as informações do sistema, caso 

tenham acesso a seu computador. 

 

4.1.2. Login 
 

Passo 1 

 Ao acessar o portal, o usuário deverá preencher os campos CPF, senha e Captcha e 
clicar no botão “Acessar”. O Servidor será redirecionado a tela inicial do Portal do 
Consignado. 
 

Importante: O Captcha é um mecanismo de segurança que solicita ao usuário que 

identifique as letras de uma imagem distorcida, às vezes com a adição de uma sequência 

obscurecida das letras ou dos números que aparecem na tela. Este mecanismo busca 

assegurar que uma pessoa está acessando o serviço e não um computador ou outro 

mecanismo automatizado, evitando assim sobrecargas no sistema. O erro no 

preenchimento do Captcha não bloqueia um usuário. 
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Casos em que o Servidor possuir o CPF vinculado a diferentes Órgãos: 

 Caso o Servidor seja cadastrado em diferentes Órgãos, será exibida a tela de 
“Seleção de Perfil” onde o servidor poderá escolher o tipo de perfil (Órgão) que 
deseja acessar, selecionando a opção desejada e clicando no botão “Acessar”. O 
Servidor será redirecionado a tela inicial do Portal do Consignado. 
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4.1.3. Esqueci a senha ou Senha bloqueada por preenchimento incorreto 
 

Caso o Servidor esqueça sua senha, deverá clicar no link “Esqueci a 

senha/desbloqueio”. 

 

Importante: Caso o Servidor informe a senha incorreta mais de 5 (cinco) vezes, o usuário 

será bloqueado automaticamente e deverá clicar no link “Esqueci a 

senha/desbloqueio”. 
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Passo 1 

 Preencher informações pessoais (CPF, Identificação, Primeiro nome de mãe, RG e 
Data de Nascimento) e clicar no botão “Próximo”. 
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Passo 2 

 Informar o motivo do desbloqueio, selecionando com um clique a opção desejada, 
sendo elas: E-mail ou Outros (Outros, com preenchimento obrigatório no campo que 
aparecerá ao lado). 
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Casos em que o Servidor possuir o CPF vinculado a diferentes Órgãos: 

 Caso o Servidor seja cadastrado em diferentes Órgãos, no campo “Órgão” deverá ser 
exibido um combo com opções onde o Servidor selecionará em qual Órgão deseja 
realizar o processo de reset de senha. 
 

Importante: O bloqueio e desbloqueio do servidor deverá ser único, de forma que caso 

o servidor tenha perfil em diferentes Órgãos, o bloqueio ou desbloqueio será replicado 

para todos os perfis vinculado ao CPF do servidor. 
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Passo 3 

 Recuperação por perguntas - Responder as 2 perguntas pessoais, que foram 
cadastradas no primeiro acesso. 
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 Recuperação por E-mail – Será encaminhado um e-mail e basta clicar no link 
recebido no e-mail para finalizar o processo de recuperação de senha. 
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Passo 5 
 

 Cadastrar e-mail e criar nova senha para retomar o acesso ao Portal do Consignado. 
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 Ao clicar no botão “Finalizar” o Servidor receberá uma mensagem de sucesso, 
informando o desbloqueio de seu usuário. 

 

  Ao clicar no botão “OK” será redirecionado a página de Login. 
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4.1.4. Administração 
 

4.1.4.1. Senhas 
 

4.1.4.1.1. Alterar 
 

Ao acessar o menu Lateral “Administração > Senhas > Alterar”, poderá ser realizada a 

troca de senha do usuário do portal. 

 

Passo 1  

 No campo “Senha atual" – Informar a senha atual do usuário. 
 

Passo 2 



 

TÍTULO DO MANUAL 

DENOMINAÇÃO: Manual de Navegação do Portal do Consignado - Servidor FOLHA: 26/55 

ÁREA EMITENTE: Gerencia Adjunta de 
Negócios - Consignado 

DATA: 25/05/2017  VERSÃO: 3.2 

 

 

CIP – documento: público 

 No campo “Nova senha” – Informar a nova senha para o usuário. 
 

Ela deverá seguir o padrão de segurança do portal: 

O padrão de senha do Portal é:  
 Ter um tamanho de no mínimo 8 caracteres alfanuméricos; 
 Ser diferente das 12 últimas utilizadas; 
 Conter obrigatoriamente os seguintes tipos de caractere (pelo o menos 1 de 

cada):   
● Caractere maiúsculo; 
● Caractere minúsculo; 
● Número e 
● Caractere especial (aceitos: @ # $ % ^ & + = ! ) 

Exemplo:  B e l e z a 1 @ 

 

Passo 3 

 Campo “Confirmação da nova senha” – Confirmar a nova senha inserida. 
 

Todos os campos desta tela são de preenchimento obrigatório. 

 

O botão “Salvar” validará as informações fornecidas e salvará a nova senha. Se surgir 

algum erro será exibida uma mensagem informando a sua ocorrência. 

 

4.1.5. Termo Aceite  
Ao acessar o portal, será solicitada a leitura e o aceite das condições de uso do Portal do 

Consignado. Conforme segue: 
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4.1.6. Grade Horária 
 

O Portal segue uma grade horária, podendo ficar indisponível em determinados dias 

e/ou horários. Esta informação é exibida no topo de todas as páginas do Portal. 
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4.2. Tela principal do Portal do Consignado (Perfil Servidor) 

 

Ao fazer o Login no Portal, deverá ser exibida a tela principal: 

 

A identificação do usuário encontra-se na barra superior do portal. 

 

4.2.1. Quadro de avisos 
 

O “Quadro de avisos” na tela principal exibirá os avisos cadastrados pelo Ente. 
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Visualizando os avisos 

Passo 1 

 Ao clicar no link de um dos avisos, será exibido no quadro “Dados de aviso” a 
mensagem referente ao aviso selecionado e abaixo outros avisos existentes. 
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 Se no “Quadro de avisos”, o usuário clicar no link “Ver todos os avisos”, apenas a 
lista de avisos existentes, será exibida. Para acessar a mensagem desejada, basta 
clicar no título da mensagem e a mesma será exibida. 

 

 

 

4.2.2. Menu de Acesso 
 

No Menu Lateral o usuário poderá visualizar toda a estrutura de funcionalidades 

disponíveis para a operação. Essas funcionalidades serão visíveis ao Servidor, conforme 

perfil de acesso vinculado ao Órgão, concedido pelo Ente.  
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Links Inferiores 

No rodapé da tela, encontram-se os links informativos. 

• Quem somos 

• Termos de uso  

• Política de privacidade 

• Manuais e download de conteúdo 

• Versão Portal 
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Os links poderão ser acessados antes ou depois do usuário ter efetuado autenticação no 

sistema. 

4.3. Operações do Servidor 

 

4.3.1. Alterar Dados 
 

As funcionalidades disponíveis para o Servidor neste item de menu são: 

 Dados de Identificação;  

 Termo de aceite e 

 Dados Manutenção.  

 

 Ao acessar o item de menu lateral “Alterar Dados”, a seguinte tela será exibida: 
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Na tela serão apresentados os dados cadastrais informados pelo Órgão. Não será 

possível editar nenhum campo dos “Dados de identificação”, apenas o campo de “Dados 

manutenção”, conforme indicado a seguir:  

E-mail – Inserir um endereço de e-mail (válido). 

 

 

Caso seja inserido um endereço de e-mail válido, aparecerá uma mensagem de sucesso 

informando a confirmação de e-mail. 
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Caso seja inserido um endereço de e-mail inválido, aparecerá uma mensagem de erro 

informando a obrigatoriedade de inserção de e-mail. 

 

 

 

4.3.2. Consignações 
 

Esta funcionalidade disponibiliza ao Servidor, consulta de margem de consignação bruta 

e disponível, bem como, autorização para que os Consignatários consultem informações 

sobre sua margem, histórico de oscilação de margem, exibição de dados funcionais e 

pessoais.  
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4.3.2.1. Consulta de Margem do Servidor 
 

Ao acessar o item de menu lateral “Consignações > Consulta de margem”, será exibido 

na tela, dados do Servidor que serão utilizados como filtro de pesquisa para a consulta 

de margem. Estes dados não estão disponíveis para edição. 

 

 

 

 Clicando no botão “Pesquisar” será exibido o resultado da pesquisa, onde 
constam os seguintes agrupamentos:  

• Resultado; 
• Dados Funcionais; 
• Dados Pessoais; 
• Margem Bruta; 
• Resumo das Consignações Ativas; 
• Resumo das Consignações em Reserva; 
• Histórico do Termo de Aceite; 
• Autorização da Consulta de Margem/histórico de oscilação/dados 

funcionais e pessoais. 
 
Observação: Os dados funcionais e pessoais serão exibidos somente se 
informados pelo Ente / Órgão. 
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• Dentro do agrupamento “Autorização da Consulta de Margem” existem caixas de 
seleções, onde o Servidor deverá selecionar o que é permitido ou não, para exibição 
ao Consignatário e clicar no botão “Salvar”. Os campos disponíveis são:  
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• Autorizo a liberação da consulta de margem para os Consignatários; 
• Autorizo a liberação da consulta do histórico de oscilação de margem para os 

Consignatários; 
• Autorizo a exibição dos dados funcionais para os Consignatários; 
• Autorizo a exibição dos dados pessoais para os Consignatários. 

 

O cancelamento da autorização poderá ser realizado a qualquer tempo, desabilitando 

a(s) caixa(s) de seleção.  

 
 
 

 Clicando no botão “Detalhe” (gráfico), dentro do quadro “Ações” do agrupamento 
de “Margem Bruta” é exibido em tabela e gráficos, informações referentes ao 
histórico de oscilação de margem do Servidor, conforme demonstração abaixo: 
 
 
Observação: A exibição do histórico de oscilação de margem é independente, ou 
seja, é exibido separadamente de acordo com cada provimento/ matrícula.  
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 Clicando no botão “Detalhar” do agrupamento “Resumo de consignações ativas”, 
ou no item de menu lateral “Consignações > Consulta de Averbação” aparecerá os 
contratos de averbação ativos e inativos pertencentes ao Servidor. 
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 Clicando na imagem da “lupa” na coluna “Ações”, ficarão visíveis os detalhes da 
consignação selecionada. 
 

 

Para visualizar outras consignações, basta clicar no botão “Voltar”. 

4.3.3. Simulação de Empréstimo 
 

4.3.3.1. Calculadora Empréstimo 
 

Ao acessar o item de menu lateral “Simulação de Empréstimo > Calculadora 

Empréstimo” aparecerá a seguinte tela: 
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 Após escolher a “Finalidade” aguarde alguns segundos até a tela de “Simulador de 
Empréstimo” ser exibida. 

 

 

 

 Após escolher a “Qtde de Parcelas”, “Valor da Parcela” e “Data da Previsão da 
Liberação do recurso”, basta clicar no botão “Simular” para visualizar os resultados 
da simulação de empréstimo. 
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 Botão Nova Simulação – Valor Total: Permite ao Servidor fazer a simulação com 
base no valor pretendido. 
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 Botão Nova Simulação – Valor Parcela: Permite ao Servidor fazer a simulação com 
base no valor de parcelas a ser pago. 
 

 

 

 Botão Confirmar Intenção de Contratação: Selecionando alguma das opções de 
resultados e clicando no botão “Confirmar intenção de contratação” o Servidor será 
redirecionado para a página de intenção de contratação, onde irá visualizar “Dados 
do Servidor”, “Dados da Simulação” e deverá preencher algumas informações para 
que a Instituição Financeira possa realizar contato com o Servidor (Telefone 1, 
Telefone 2, E-mail e Endereço). 
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 Após preencher as informações e clicar no botão “Enviar”, o Servidor receberá uma 
mensagem de sucesso, informando para aguardar o recebimento do contato da 
Instituição Financeira. 

 A Intenção de Contratação não reserva a margem consignável.  
 

 

Para realizar novas operações, basta clicar no botão “Retornar” e repetir os processos. 

 

4.3.3.2. Consulta da Simulação 
 

Ao acessar o item de menu lateral “Consignações > Consulta Simulação”, será 

visualizado o histórico de consultas de simulação de empréstimos. 

É possível utilizar os filtros da pesquisa, para localizar a simulação de empréstimo 

procurada. 

 

 Ao clicar no botão “Pesquisar” será exibido o histórico de consulta de simulação de 
empréstimo com os itens: Data e hora que foi feita a simulação, Número da 
simulação, CPF, Identificação e Nome do Servidor, Finalidade e Situação. 
 

 Ao arrastar o cursor para a direita, é possível visualizar uma “lupa” na coluna “Ação”. 
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 Ao clicar na “lupa” relacionada a simulação escolhida, são exibidos dados da 
simulação, resultados e demais informações.  
 

 Caso um resultado da simulação seja do seu interesse, clique na caixa de seleção na 
coluna “Intenção de Contratação”, e após no botão "Confirmar Intenção de 
Contratação" para enviar sua intenção de contratação para a Instituição Financeira. 
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4.3.3.3. Consulta Intenção de Contratação 
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Ao acessar o item de menu lateral “Simulação de Empréstimo > Consulta Intenção de 

Contratação” a seguinte tela será exibida: 

 

 

 Ao clicar no botão “Pesquisar” será exibido resultados de intenções de contratação 
feitas anteriormente com os itens: Data e hora, dados do Servidor, espécie, 
informações sobre parcelas, entre outros. 
 

 Ao arrastar o cursor para a direita, é possível visualizar uma “lupa” na coluna “Ação”. 
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 Ao clicar na “lupa” relacionada a intenção de contratação escolhida, são exibidos 
detalhes como: Dados do Servidor, dados de contatos do servidor, dados da intenção 
de contratação. 
 
A consulta de intenção de contratação ficará disponível para consulta por 15 dias. 
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Para voltar para outra pesquisa, basta clicar no botão “Retornar”. 

 

4.3.4. Taxa  
 

4.3.4.1. Consulta 
 

Ao acessar o item de menu “Taxa > Consulta”, a seguinte tela será exibida: 
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Para consultar as taxas, basta escolher a “Finalidade” que deseja pesquisar, clicar no 

botão “Pesquisar” e será exibida uma tela com os resultados das taxas vigentes. 

 

 
 

É possível realizar o download dos resultados em PDF, EXCEL e formato CSV. 

 

4.3.5. Consignatários 
 

4.3.5.1. Consulta 
 

Ao acessar o item de menu “Consignatários > Consulta”, a seguinte tela será exibida. 
Para consultar a lista de contato de consignatários financeiros e não financeiros basta 
escolher o “Tipo de consignatário” ou informar a “Razão Social”, clicar no botão 
“Pesquisar” e será exibida a tela com os resultados. 
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Financeiros 

 

Não Financeiros 

 

É possível fazer o download das informações dos contatos. 

 

4.3.6. Troca de Perfil 
 

Casos em que o Servidor possuir o CPF vinculado a diferentes Órgãos: 

 Caso o Servidor seja cadastrado em diferentes Órgãos, será possível acessar o item 
de menu lateral “Troca de Perfil”, onde o servidor poderá trocar de perfil no Portal, 
de acordo com o Órgão que desejar. 

 

Observação: Esta funcionalidade se aplica, apenas para o Servidor Público que possuir 

cargos em diferentes Órgãos. 
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 Selecionar em qual perfil deseja logar e após, clicar no botão “Acessar”. O usuário 
será reencaminhado para a tela inicial do Portal, de acordo com o Órgão escolhido. 

 

 

 

Observação: As funcionalidades existentes no Portal podem variar de acordo com perfil 

de Órgão acessado. 

 

4.3.7. Sair 
 

Ao acessar o item de menu lateral “Sair”, aparecerá na tela uma pergunta de 

confirmação de saída do portal. 
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Caso o usuário não queira finalizar o acesso, basta clicar no botão “Cancelar” e ele será 

redirecionado à página inicial do Portal do Consignado. 

Caso o usuário queira finalizar o acesso, basta clicar no botão “Sair” e será encerrado o 

acesso até o próximo Login.   

 

5. CONTROLE DO DOCUMENTO 
 

5.1. HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÃO 
 

5.2. CICLO DE REVISÃO 
 

Este documento será revisto e atualizado quando: 

 Houver solicitação de atendimento, correção ou adição de informações; 

 Existir a necessidade de atender requisitos legais, boas práticas ou recomendações de 

auditoria; 
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 Existir mudança na organização que tenha impacto relevante na atividade abordada neste 

documento. 

 

5.3. GUARDA E RETENÇÃO 
 

As versões deste documento deverão ser armazenadas por cinco anos, após o vencimento de seu prazo de 

validade.  

5.4. DISPONIBILIDADE DO DOCUMENTO 
 

A última versão deste documento poderá ser obtida no Portal do Consignado na Internet no 
endereço: https://www.portaldoconsignado.org.br 

 

5.5. CLASSIFICAÇÃO DA SEGURANÇA 

Este documento é de livre acesso para consulta e só há garantias da integridade de seu conteúdo 
quando obtido diretamente no local estabelecido no item anterior. A CIP, como proprietária do 
documento, possui todos os direitos de elaboração, reprodução e distribuição em caráter 
exclusivo. A CIP não se responsabiliza por versões desatualizadas, modificadas por qualquer 
circunstância ou provenientes de outras fontes que não a fonte oficial designada para fornecer 
este material. 

CIP, São Paulo, 25 de Maio de 2017. 

 


