Antes de conseguir gerar os boletos através do site, o escritório deve passar seu
CNPJ/CEI/CPF(do responsável pelo escritório) e o CNPJ de todas as empresas do Comércio que
o mesmo representa através do nosso e-mail sindicom.vacaria@hotmail.com
Os boletos podem ser gerados de Segunda à Sexta, das 08:00 da manhã às 17:00 da tarde
(somente nestes horários pois os dados ficam armazenados no servidor e posteriormente
repassados ao banco).
Para gerar os boletos entrar neste site http://www.sindicomerciariosvacaria.com.br/ e clique
no banner das contribuições na página inicial ou no menu Contribuições->Emissão de boletos

Você será redirecionado para a seguinte página

1

Clique em escritório, e na página que abrirá a seguir digite o CNPJ do escritório (sem pontos e
barras, somente números), como será seu primeiro acesso não digite nada no campo senha e
clique no botão OK

Você será redirecionado para a criação de sua senha, crie a senha e confirme a senha no
campo que aparecerá e clique em OK
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Então você será redirecionado para a página de login do escritório, digite o CNPJ e sua nova
senha e clique em OK

Você será enviado para a página do escritório, confira todos os dados

Clique em empresas
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Aqui aparecerão todas as empresas cadastradas junto de seu escritório. Se alguma estiver
faltando entre em contato conosco via telefone/whats (54)3232-1504/(54)-99704-6838) para
cadastrar as demais. Ou para fazer atualizações ou alterações nos cadastrados das empresas
clique no ícone de lápis e edite o que desejar.

Se todas as empresas estiverem cadastradas então podemos gerar as guias clicando em cima
do nome de cada empresa (cada guia deve ser gerada separadamente).
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Confira os dados da empresa e depois clique em gerar contribuição.

Em seguida abrirá uma janela, conforme a imagem abaixo:
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Depois selecione o tipo de guia e preencha os demais campos:

Depois disso abrirá uma janela para impressão do boleto gerado, o mesmo pode ser impresso
ou salvo como PDF.
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Para consultar quais o boletos vocês já geram pelo sistema é só clicar em Bloquetos e
selecionar e preencher os campos conforme desejado:

Se tiver/tiverem boleto(s) aparecerão numa janela de impressão para visualizar os boletos,
caso não haja nenhum o sistema retornará a mensagem que não tem nenhum disponível para
impressão.
Para maiores informações/dúvidas, favor entrar em contato com o sindicato (54)3232-8146 ou
(54)3232-1504.
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