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EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 
 

CADASTRAMENTO DE CHAVE DE ACESSO (SENHA) 
 
Conforme determina o Decreto nº 4.611/2018 os empréstimos consignados serão efetuados 
mediante a operação de um Sistema Digital de Consignações para controle deste serviço. 
 
Para cadastrar a Chave de Acesso para consignados acesse o Portal da Transparência Pública e 
Serviços Online pelo endereço:  

web.pederneiras.sp.gov.br 
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Você será redirecionado ao Portal do Servidor  https://www1.consignet.com.br/portal/#!/pederneiras, 
onde deverá realizar o preenchimento das informações para cadastro da Chave de Acesso.  
 
 

A senha cadastrada é individual e não deve ser informada 
a outra pessoa por motivos de segurança, pois essa senha 

permite lançamentos para descontos em seu salário. 
 
 

a) Clique no botão "Cadastrar Senha": 
 

 
 

 
b) Após clicar em "Cadastrar Senha" o sistema abrirá a tela onde deverá ser informada a folha 

de pagamento, o CPF , a Matrícula + Contrato (por ex. 9999901) e a data de nascimento, 
após preenchimento clique no botão "Avançar":  

https://www1.consignet.com.br/portal/#!/pederneiras
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c) O sistema fará uma pergunta de segurança para validar suas informações, clique na opção 
correspondente à pergunta efetuada e clique no botão "Avançar":  

 

 
 
 

d) Será aberta a tela onde devem ser preenchidos os dados pessoais e depois clique no 
botão "Avançar": 

 

Observação: Telefone Principal, E-mail, RG, Endereço e Cidade são campos de 
preenchimento obrigatório.  
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e) Após preenchimento dos dados clique em "Avançar", abrirá a tela onde devem ser 
marcadas as autorizações de notificações de informativo, selecione as opções e clique no 
botão "Concluir": 

 

 
 
 

f) Após clicar em concluir o portal apresentará a mensagem de envio de sua senha para o 
celular e para o e-mail cadastrados: 
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Pronto! Seu cadastro foi realizado, agora você poderá acompanhar os descontos 
consignados em sua folha de pagamento via portal do servidor e realizar novos 

consignados. 
 
 
Obs.: O Consignet também disponibiliza o aplicativo Mobile (celulares / tablets) para as 

plataformas Android e IOS (Iphone). Pesquise em sua “Play Store” ou “App Store” pelo 
aplicativo “Consignet Servidor”. 

 
 

Acesse o portal informando o seu CPF e a senha recebida por SMS ou e-mail. 
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