
 

 

COMUNICADO Nº: 006/2021                          Curitiba, 01 de março de 2021. 

Assunto: Comprovante de Rendimentos ano-calendário 2020 – Consulta e emissão 

 

 

 

 

Prezados Gestores, 

 

Informamos que os Comprovantes de Rendimentos ano-calendário 2020 já 

estão disponíveis aos servidores civis e militares estaduais da Administração Direta e 

Autárquica do Poder Executivo do Estado do Paraná, para consulta e emissão. 

Os comprovantes podem ser consultados de duas maneiras: através do 

acesso ao sistema do Portal do Servidor (Clique aqui) ou pelo portal PIÁ - Paraná 

Inteligência Artificial (Clique aqui), mediante autenticação com identidade digital. 

Caso o servidor ou militar estadual não lembre a senha de acesso pelo antigo 

portal do servidor, deverá procurar sua respectiva Unidade de Recursos Humanos 

para reinicialização da senha cadastrada. 

O PIÁ permite fazer login seguro para acesso a serviços, de forma ágil e 

personalizada e para o seu acesso é necessário o cadastro junto à plataforma, a 

inserção do RG ou CNH do Paraná, desde que conste nesses documentos o número 

do CPF (clique aqui para mais informações) 

As Declarações fornecidas aos credores de Pensão Alimentícia deverão ser 

emitidas pela Unidade de Recursos Humanos de origem do servidor ou militar, através 

do sistema: “Processos de RH \ Folha de Pagamento \ Rotinas Anuais \ Genérico \ 

Declaração de Pensão Alimentícia”:  

Ressaltamos que o atendimento ao servidor ou militar estadual é de 
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responsabilidade da respectiva Unidade de Recursos Humanos, sendo a cargo da 

chefia de recursos humanos o repasse das informações às unidades vinculadas do 

correspondente órgão.  

Atenciosamente, 

Luiz Gustavo Sulek Castilho 
Diretor de Recursos Humanos e Previdência 
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