
Ações para melhorar arrecadação

• Obter a relação de todas as escolas da sua base, via 
site secretaria da educação , google  ou qualquer outra 
forma com razão social , nome fantasia e CNPJ

• Manter os  cadastros de escolas e professores 
atualizadosatualizados

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

federal
• Informações dos professores de cada escola



http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJu
ridica/defaultconsultas.htm



• Através do site da caixa econômica ( 
Contribuição Sindical urbana ) há um ‘

Outra fonte de informação das escolas: 
Base da Contribuição Sindical

• Fazendo-se o tratamento do arquivo 
retorno , do arquivo de guias ou de 
contribuintes



www.caixa.gov.br

•Acesso as informações cadastrais 
das escolas
•Relatórios financeiros •Relatórios financeiros 
•Passo a passo de como utilizar as 
informações
•Arquivo retorno dos pagamentos 



www.caixa.gov.br



• CNPJ
• Razão Social
• Endereço
• CNAE

Informações dos arquivos:

• CNAE
• Valor da guia
• Valor pago
• Data pagamento
• Número do contribuinte



Outras ações
• Identificação do contato na escola administrativo

e rh
• Estabelecer uma parceria com os rh das escolas 

e escritórios de contabilidade
• Identificar as necessidades dos rh e facilitar o • Identificar as necessidades dos rh e facilitar o 

trabalho agilizando as informações e guias de 
pagamento

• Cadastro de contabilidades
• Cadastro das rescisões ( cadastro de escola)
• Solicitar o comprovante da Sindical na

homologação



Cadastro de Professores

• Cadastro de professores de cada escola 
utilizando o CPF como chave principal .

• Atualização do cadastro dos professores 
com informação de e-mail para agilizar com informação de e-mail para agilizar 
contato.

• Renovação períodica da carteira de sócio 
como forma de atualização de cadastro.



•Utilização do nome completo do 
professor sem abreviatura
•Nível que leciona
•Situação
•Escolas que leciona
•Histórico do cadastro dos professores•Histórico do cadastro dos professores



• Cobrança das listas de contribuição 
sindical , assistencial e anuidade

• Utilização de sistema de arrecadação da 
Sindical

• Controle de pagamento das contribuições 

Ações complementares

• Controle de pagamento das contribuições 
e cobrança dos inadimplentes

• Agilizar a cobrança , 1o pelo e-mail depois 
com carta.

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



Sistema não aumenta a 
arrecadação

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

• Se os dados não forem analisados;• Se os dados não forem analisados;
• Se os relatórios não forem lidos
• Se não houver controle de professores por 

escola;
• Se  ações não forem tomadas com base 

nas informações do sistema



Vantagens do e-mail no 
cadastro

• Agilidade na troca de informações com os 
professores, boletins, informações, 
atualizações cadastrais, convocações, etc 
gerando economia no gasto com correio.gerando economia no gasto com correio.

• Troca de informações com os Rh , 
agilidade na cobrança das contribuições, 
atualizações , etc



Cadastro de Homologações

• Através de relatório, informações de 
demissões:

• Por período
• Por escola• Por escola
• Sindicalizados
• Por tempo de serviço
• Por nível de ensino
• etc



Utilização do site da Caixa ou 
sistema próprio

• Controle das escolas que emitiram as 
guias

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

cobrança



Base Rais

• Rais


