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1. Acesse o seguinte endereço: https://auth-cs.identidadedigital.pr.gov.br

2. Clique em “Ainda não sou Cadastrado” 

3. Para prosseguir deve-se concordar com o Termo de Uso, para isso clique em
“Li  e  concordo  com  o  Termo  de  Uso”,  após  isso,  clique  em  “Iniciar
Cadastro”



4. Insira seu CPF, Nome Completo e o Texto apresentado na Imagem. Clique
em “Próximo”

5. Informe o número do seu celular e logo após clique em “Enviar SMS”



6. Informe  o  código  recebido  em  seu  celular.   Após  isso   clique  em
“Próximo”;

7. Informe seu e-mail. Clique em “Enviar E-mail”;



8. Informe o código que você recebeu em seu e-mail. Clique em “Próximo”

 



9. Escolha uma opção “Não” ou “Sim”, referente ao cadastro de RG, lembrando 
que não é obrigatório o cadastro do RG

10. Se escolher informar RG, informe os dados solicitados. Clique em “Próximo”



11. Na sequência informe sua senha. Clique em “Concluir”

12. Então será apresentada a tela com a mensagem “Seu cadastro foi 
concluído com sucesso”. Clique em “RETORNAR”

13. Após efetivar o cadastro na Central de Segurança é necessário entrar em
contato  com  a  Adapar  através  do  e-mail:
faturamento.gta@adapar.pr.gov.br, informando CPF do usuário cadastrado
e CNPJ da empresa.

14. Feito  isso,  após  receber  o  e-mail  de  confirmação  do  cadastro,  já  será
possível realizar o login no sistema através da opção Central de Segurança



15. Acesse o seguinte endereço: https://www.reida.adapar.pr.gov.br/

16. Clique em “Central de Segurança” 



17. Insira seu CPF e a senha  e clique em “Entrar”

18. No menu “Financeiro”, selecione a opção “Faturamento de GTA” 

19. O seguinte formulário será mostrado para pesquisar as faturas:



20. Clique em “Consultar” para realizar a pesquisa de faturas.

21. Clique em “Detalhar” para acessar a tela de Detalhamento da Fatura:

22. É possível gerar um PDF para salvar ou imprimir a fatura. Para isso clique em
“Imprimir Fatura”.



23. Para gerar o boleto clique em “Emitir Boleto” e em “Ok” para confirmar a 
emissão:


