
ROTEIRO PARA RECOMPRA – GOVERNO DO RIO DE JANEIRO 

 

1º passo – solicitar token através do portal do servidor. 

 

 - Inserir ID e Senha e autenticar 

- No menu CONTRACHEQUE, clicar em visualizar contracheque – empréstimos – gerar TOKEN. 

-Token deve ser digitado no Campo Código Servidor – no sistema https://www.consignado.planejamento.rj.gov.br/  

 Para operações de Margem Complementar, Refinanciamento e Adiantamento 

 

Sobre o token: 

 

1. O Token expira após 60 dias de sua geração.  
 

2. O Token será por CPF porém o servidor poderá utilizá-lo em mais de uma matrícula caso ele possua.  
 

3. O Token será utilizado nas seguintes funcionalidades: recompra de dívida (contrato), 
refinanciamento e reserva de margem.  

 
4. Um Token poderá ser utilizado para realizar uma operação para cada matrícula  

 

2º passo – solicitar RECOMPRA 

 

 Para solicitar a recompra, a promotora deverá clicar em RECOMPRA DE CONTRATOS (no acesso 

disponibilizado pelo banco),  

 

       Operações do Dia  

o    Consultar Consignação  

o    Consultar Margem  

o    Reservar Margem  

o    Cancelar Reserva  

  

Contratos  

o    Acompanhamento de Contrato  

o    Recompra de Contratos  

  

Consultas  

o    Agência / Correspondente  

o    Orgão / Sub-orgão  

o    CEP  

https://www.consignado.planejamento.rj.gov.br/
https://www.consignado.planejamento.rj.gov.br/CAConsultarConsignacao.aspx
https://www.consignado.planejamento.rj.gov.br/CAConsultaMargem.aspx
https://www.consignado.planejamento.rj.gov.br/CAReservaMargem.aspx
https://www.consignado.planejamento.rj.gov.br/CACancelarReserva.aspx
https://www.consignado.planejamento.rj.gov.br/CAContratoAcompanhamento.aspx
https://www.consignado.planejamento.rj.gov.br/CAContratoRecompraConsultaCompra.aspx
https://www.consignado.planejamento.rj.gov.br/CAConsultaAgenciaCorrespondente.aspx
https://www.consignado.planejamento.rj.gov.br/CAOrgaoSubOrgaoConsulta.aspx
https://www.consignado.planejamento.rj.gov.br/CACepConsulta.aspx


  

Manutenções  

o    Manutenção Nro. CGA  

o    Alterar Senha  

 

 Inserir os dados do cliente: matrícula, CPF, data de nascimento e o TOKEN gerado anteriormente e 

clique em pesquisa. 

 

 

 Selecione a parcela a ser comprada 

 

 

https://www.consignado.planejamento.rj.gov.br/CAEditarNumCGA.aspx
https://www.consignado.planejamento.rj.gov.br/CAAlterarSenha.aspx


 Confirmar a solicitação da Recompra 

 

 

 

 Acompanhar a informação do saldo devedor – em até 2 dias úteis. 

 



 Assim que o saldo for informado, digitar a proposta, informando também o número do token. 

 

 

 

 Acompanhar a liquidação do contrato e a liberação da margem até que o cliente receba a parte que lhe cabe 

(troco do cliente) e a finalização da operação. 

 

 

 Enviar o contrato para formalização de acordo com o fluxo de logística reversa. 

 

Regras do convênio: 

 
1. Prazos para cada etapa:  

 
•Banco vendedor: informar o saldo devedor: 2 dias úteis  

•Banco comprador: efetuar o pagamento do saldo devedor: 2 dias úteis  

•Banco vendedor: efetuar o aceite após recebimento do valor: 2 dias úteis  
 

2. Solicitar saldo devedor apenas com 20% do contrato quitado.  
 

3. Sempre informar o token ao solicitar o saldo devedor. 
 

4. Janela para solicitação de saldo: 15 dias corridos após dia de corte (não solicitar saldo devedor do dia 
21/XX/XX ao dia 05/XX/XX do mês subsequente. 

 


