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Ações para melhorar a Ações para melhorar a 
arrecadaçãoarrecadação

•• Identificar a base da arrecadação;Identificar a base da arrecadação;

•• Manter o cadastro atualizado;Manter o cadastro atualizado;



Como Identificar a base da Como Identificar a base da 
arrecadação ?arrecadação ?

• Obter a relação de todas as escolas da sua base, 
http://www.dataescolabrasil.inep.gov.br

• http://emec.mec.gov.br
• Com razão social , nome fantasia e CNPJ• Com razão social , nome fantasia e CNPJ
• Manter os cadastros de escolas e trabalhadores

atualizados
• Utilização do CNPJ e CPF como chaves principais
• Razão social padronizada pela informação da receita

federal 
• Informações dos trabalhadores de cada escola



Como Identificar a base da Como Identificar a base da 
arrecadação ?arrecadação ?

•• Comparar o cadastro das escolas do Comparar o cadastro das escolas do 
SINDICATO com o cadastro de SINDICATO com o cadastro de SINDICATO com o cadastro de SINDICATO com o cadastro de 
contribuintes da Contribuição Sindical contribuintes da Contribuição Sindical 
Urbana Urbana –– Caixa Econômica Federal ;Caixa Econômica Federal ;



www.caixa.gov.brwww.caixa.gov.br



www.caixa.gov.brwww.caixa.gov.br

••Acesso as informações cadastrais das Acesso as informações cadastrais das 
escolas escolas –– Cadastro de ContribuintesCadastro de Contribuintes

••Relatórios financeiros Relatórios financeiros 

••Arquivo retorno dos pagamentArquivo retorno dos pagamentos 



•• CNPJCNPJ
•• Razão SocialRazão Social
•• EndereçoEndereço
•• CNAECNAE

Informações dos arquivos:Informações dos arquivos:

•• CNAECNAE
•• Valor da guiaValor da guia
•• Valor pagoValor pago
•• Data pagamentoData pagamento
•• Número do contribuinteNúmero do contribuinte



Como manter o cadastro Como manter o cadastro 
atualizado ?atualizado ?

•• IdentificaçãoIdentificação do do contatocontato nana escolaescola
administrativoadministrativo e e rhrh ;;

•• Estabelecer uma parceria com os Estabelecer uma parceria com os rhrh das das •• Estabelecer uma parceria com os Estabelecer uma parceria com os rhrh das das 
escolas e escritórios de contabilidade;escolas e escritórios de contabilidade;

•• Identificar as necessidades dos Identificar as necessidades dos rhrh e facilitar e facilitar 
o trabalho agilizando as informações e o trabalho agilizando as informações e 
guias de pagamento;guias de pagamento;



•• Cadastro de Cadastro de contabilidadescontabilidades;;

•• Cadastro das Cadastro das rescisõesrescisões ( ( cadastrocadastro de de 

Como manter o cadastro Como manter o cadastro 
atualizado ?atualizado ?

•• Cadastro das Cadastro das rescisõesrescisões ( ( cadastrocadastro de de 
escolaescola););

•• SolicitarSolicitar o o comprovantecomprovante dada SindicalSindical nana
homologação,convocaçõeshomologação,convocações, etc;, etc;



Como manter o cadastro Como manter o cadastro 
atualizado ?atualizado ?

•• UtilizaçãoUtilização do CPF e CNPJ do CPF e CNPJ comocomo chaveschaves
principaisprincipais nosnos cadastroscadastros de de trabalhadorestrabalhadores e e 
escolaescola, , parapara evitarevitar duplicidadesduplicidades;;

•• RazãoRazão social social padronizadapadronizada pelapela informaçãoinformação dada
receitareceita federal, federal, evitandoevitando abreviaturasabreviaturas;;

•• InformaçõesInformações dos dos trabalhadorestrabalhadores de de cadacada escolaescola, , 
parapara priorizarpriorizar as as açõesações do SINDICATOdo SINDICATO



http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/
CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp 



Ações complementaresAções complementares
•• Cadastro dos Cadastro dos trabalhadorestrabalhadores de de cadacada escolaescola

utilizandoutilizando o CPF o CPF comocomo chavechave principal ;principal ;

•• AtualizaçãoAtualização do do cadastrocadastro dos dos trabalhadorestrabalhadores
SINDICALIZADOS com SINDICALIZADOS com informaçãoinformação de ede e--mail mail SINDICALIZADOS com SINDICALIZADOS com informaçãoinformação de ede e--mail mail 
parapara agilizaragilizar contatocontato e e divulgaçãodivulgação de de 
informaçõesinformações..

•• RenovaçãoRenovação períodicaperíodica dada carteiracarteira de de sóciosócio comocomo
forma de forma de atualizaçãoatualização de de cadastrocadastro..



••UtilizaçãoUtilização do do nomenome completocompleto do do 
trabalhadortrabalhador semsem abreviaturaabreviatura;;

••NívelNível queque trabalhatrabalha;;

Ações complementaresAções complementares

••NívelNível queque trabalhatrabalha;;

••EscolasEscolas queque trabalhatrabalha;;

••HistóricoHistórico do do cadastrocadastro dos dos trabalhadorestrabalhadores



•• CobrançaCobrança das das listaslistas de de contribuiçãocontribuição
sindicalsindical , , assistencialassistencial e e anuidadeanuidade das das 
escolasescolas;;

•• Utilização de sistema de arrecadação da Utilização de sistema de arrecadação da 

Ações complementaresAções complementares

•• Utilização de sistema de arrecadação da Utilização de sistema de arrecadação da 
Contribuição Sindical, Assistencial e Contribuição Sindical, Assistencial e 
Anuidade;Anuidade;

•• ControleControle de de pagamentopagamento das das contribuiçõescontribuições
e e cobrançacobrança dos dos inadimplenteinadimplentes;



Ações complementaresAções complementares

•• Agilizar a cobrança dos inadimplentes, 1o Agilizar a cobrança dos inadimplentes, 1o 
pelo epelo e--mail depois com carta;mail depois com carta;

•• Utilizar banco de dados da RAIS para Utilizar banco de dados da RAIS para 
apuração de postos e salários da baseapuração de postos e salários da base



Vantagens do eVantagens do e--mail nos mail nos 
cadastroscadastros

•• Agilidade na troca de informações com os Agilidade na troca de informações com os 
trabalhadores, boletins, informações, trabalhadores, boletins, informações, 
atualizações cadastrais, convocações, atualizações cadastrais, convocações, etcetc
gerando economia no gasto com correio e gerando economia no gasto com correio e gerando economia no gasto com correio e gerando economia no gasto com correio e 
agilidade nas informaçõesagilidade nas informações.

•• Troca de informações com os Troca de informações com os RhRhss , , 
agilidade na cobrança das contribuições, agilidade na cobrança das contribuições, 
atualizações , atualizações , etcetc



Vantagens de ter um Cadastro de Vantagens de ter um Cadastro de 
HomologaçõesHomologações

•• Através de relatórios, obter informações de Através de relatórios, obter informações de 
demissões:demissões:

•• Por período;Por período;
•• Por escola;Por escola;
•• Sindicalizados;Sindicalizados;
•• Por tempo de serviço;Por tempo de serviço;
•• Por nível de ensino;Por nível de ensino;
•• etcetc



Utilização do site da Caixa ou Utilização do site da Caixa ou 
sistema própriosistema próprio

•• Controle das escolas que emitiram as Controle das escolas que emitiram as 
guias;guias;

•• Escolas que pagaram;Escolas que pagaram;
•• Escolas inadimplentes;Escolas inadimplentes;•• Escolas inadimplentes;Escolas inadimplentes;
•• Valores por arrecadação;Valores por arrecadação;
•• Base para telefonema, eBase para telefonema, e--mail ou carta de mail ou carta de 

cobrança;cobrança;
•• EtcEtc;;



A A SistemizaçãoSistemização não aumenta a não aumenta a 
arrecadação se...arrecadação se...

•• ... todos ( diretores e funcionários ) do ... todos ( diretores e funcionários ) do 
SINDICATO não participarem dos SINDICATO não participarem dos 
processos de atualização das informações;processos de atualização das informações;

•• ... os dados não forem analisados;... os dados não forem analisados;

•• ... os relatórios não forem lidos... os relatórios não forem lidos



A A SistemizaçãoSistemização não aumenta a não aumenta a 
arrecadação se...arrecadação se...

•• ... não houver controle de trabalhadores ... não houver controle de trabalhadores 
por escola;por escola;

•• ...Se  ações não forem tomadas com base ...Se  ações não forem tomadas com base 
nas informações do sistema;nas informações do sistema;



• Il

• http://portal.mte.gov.br/legislacao/portaria-n-3-233-de-08-03-1983.htm
• http://portal.mte.gov.br/data/files/FF8080812BE87BF5012BE8D862BB5489/Nota%20T%C3%A9cnica%20N%C2

%B0202%20SRT%20MTE%202009.pdf
• http://www.trt02.gov.br/geral/tribunal2/tst/Prec_Norm.html
• http://www.dataescolabrasil.inep.gov.br
• http://emec.mec.gov.br
• https://sindical.caixa.gov.br/
•


