AOS CONTADORES E ÀS EMPRESAS EM GERAL:
DISPONIBILIZAÇÃO DAS GUIAS DE
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL NA INTERNET
O SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO: Mogi das Cruzes, Suzano, Guararema,
Biritiba-Mirim e Salesópolis está disponibilizando na internet a emissão das guias de
Contribuição Assistencial a partir da competência Maio/2019 com vencimento em 15/06/2019.
Dessa forma, a partir dessa competência, não estaremos mais enviando guias impressas
às empresas ou aos escritórios de contabilidade, exceto se houver solicitação.
INSTRUÇÕES PARA GERAÇÃO DOS BOLETOS VIA “WEB-BOLETO”
1- Acessar o endereço: www.scarpellitecnologia.com.br/web-boleto
2- Selecione “SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE MOGI DAS
CRUZES” e clique em “PROSSEGUIR”.
3- Digite o CNPJ da empresa para a qual deverá ser gerado o boleto e clique em “CONSULTAR”.
4- Aparecerá uma linha contendo os dados da contribuição; confira os dados da
empresa e da contabilidade e clique em “EDITAR” (lado esquerdo) e preencha
os campos: “Qtd. de Funcionários” e “Valor Apurado”.
5- Clique em “CONFIRMAR” (lado esquerdo) e aparecerá a opção “GERAR BOLETO”.
6- Clicando em “GERAR BOLETO” (lado esquerdo), aparecerá a opção “IMPRIMIR” e
o boleto poderá ser salvo em formato PDF ou impresso.
Observações:
 Os dados do boleto não poderão ser alterados após a geração. Caso necessária alguma
alteração, entre em contato com o Sindicato.
 Para a emissão dos boletos a empresa deve estar previamente cadastrada no Sindicato.
 Os boletos gerados até as 17h00 poderão ser pagos na rede bancária ou nas lotéricas
a partir do dia seguinte. Boletos gerados após este horário somente estarão disponíveis
para pagamento após dois dias.
O link para acesso a plataforma de geração dos boletos também está acessível em
nosso site: sincomerciarios.com.br ou secmogi.com.br.
Colocamos nosso Departamento de Arrecadação à disposição para esclarecer eventuais
dúvidas ou para qualquer atualização no cadastro das empresas ou das contabilidades, através
dos telefones (11) 4721-3458 e (11) 4724-8810 ou através do e-mail secmogi@uol.com.br.
A DIRETORIA

