
Manual de orientação para emissão e envio das 

Autorizações / Revalidações / Desautorizações



Orientações para o envio da envio das 
Autorização/Revalidação/Desautorização

- Este manual irá ajudar o sindicato a realizar os passos para emissão de Autorizações/Revalida-

ções/Desautorizações através do SisCONTAG.

- Autorizações novas, são às autorizações emitidas após a renovação do convênio CONTAG/

INSS realizado em 22/AGO/2019, um item fácil de identificar se a autorização é nova ou não, é verifi-

car  se no modelo consta competência inicial e competência final, além do campo do valor.

- Revalidação, é necessário fazer para todos benefícios que estavam ATIVOS antes da Renova-

ção do convênio que foi feita em 22/AGO/2019.

- Recomendamos que todos os documentos de Autorizações/Revalidações/Desautorizações se-

jam feitas no computador. Mas caso não seja possível fazer no computador, faça manualmente, mas 

utilize caligrafia que seja fácil de ler. 

Obs.1: se for feita no computador faça toda ela no computador, não faça uma parte no compu-

tador e outra manual, faça dentro de um padrão único, ou toda feita no computador ou toda feita 

manualmente;

- Caso o estado possua sistema próprio, deverá verificar junto a federação a forma de validar os 

documentos no sistema da federação.

1º. Passo:

O Sindicato precisa acessar o SisCONTAG (sindicatos.contag.org.br) ou no site da CONTAG 

(www.contag.org.br) no menu superior do site existe a opção SisCONTAG, caso o sindicato não te-

nha senha deverá entrar em contato com a federação e solicitar seu login e senha. 

Lembrando que o login do SisCONTAG é o mesmo login e senha do sistema de arrecadação.



Passos a serem seguidos pelos Sindicatos/Federações/CONTAG

Sindicatos

• Deverão Emitir/imprimir o formulário de Autorização/Revalidação/Desautorização.

• Depois de assinado, Digitalizar a Autorização/Revalidação/Desautorização, Ficha de Sócio/a 

Assinada pelo associado(a) e Documento Pessoal Oficial de identidade com Assinatura. 

• Importar/Enviar (upload) os três documentos de forma virtual para que a Federação possa vali-

dar os dados digitados quanto as imagens do arquivos digitalizados.

- até esse momento a CONTAG não tem acesso a documentação, somente a federação

Federações
• Deverá verificar se os arquivos enviados de forma virtual (Autorização/Revalidação/Desautoriza-

ção, Ficha de Sócio e Documento Pessoal) estão em arquivos separados, no formato PDF.

• Verificar se os campos da Autorização/Revalidação/Desautorização (Benefício, Nome, Sexo, 

Data de nascimento, CPF, espécie, endereço, matrícula, valor, competência inicial e final, data 

da Revalidação) estão preenchidos corretamente.

• Verificar se os arquivos digitalizados estão com boa qualidade, ou seja legíveis.

• Verificar se o nome do sócio/a digitado é o mesmo que consta na Autorização/Revalidação/

Desautorização.

• Verificar se na Autorização/Revalidação/Desautorização consta assinatura do Sócio/a e a Assi-

natura do Presidente(a) ou Representante Legal do sindicato.

• Verificar se na Ficha de sócio(a) consta a assinatura do associado(a).

• No caso de Assinatura por Impressão Digital, verificar se consta Assinatura do “a rogo” e das 

duas Testemunhas.

• Após a Federação validar todos os dados de forma virtual e confirmar que os documentos estão 

corretos, o SisCONTAG irá informar o Sindicato e a CONTAG, de forma automática, que os do-

cumentos analisados foram aprovados e que o Sindicato deverá enviar somente a Autorização/

Revalidação/Desautorização física (em papel) para a Federação ou para a CONTAG. Alguns es-

tados deliberaram que o sindicato deve enviar a Autorização/Revalidação/Desautorização para 

a federação e esta envia para a CONTAG, veja como está definido no seu estado.

CONTAG
• Faz nova validação dos dados digitados e dos documentos digitalizados para que possam ser 

enviados ao INSS, e caso seja validados pela federação até o dia 20 do mês, a CONTAG con-

seguirá enviar ainda naquele mês para inclusão na DataPrev/INSS.

• Estando todos os dados corretos, a CONTAG enviará a DataPrev/INSS até o último dia útil de 

cada mês as informações para que se processe o desconto da mensalidade, independente de 

ter recebido o formulário físico (em papel) original de Autorização/Revalidação/Desautorização 

para arquivamento em sua sede. O formulário original assinado pelo associado(a) deverá ser 

entregue à CONTAG, no máximo até 3 meses após o envio das informações para a DataPrev/

INSS.



Acesso ao SisContag através do endereço: sindicatos.contag.org.br

Para acessar o SisContag informe o mesmo login e senha do Sistema de 
Arrecadação, caso o Sindicato não tenha login, procure a Federação.

Tela principal do SisContag



Cadastro de Sócio

Todas as informações do sistema SisCONTAG vem a partir do cadastro de sócio, então tudo que 
for necessário atualizar e alterar, deve ser feito inicialmente no cadastro de sócio/a.

Para emitir a Autorização nova é preciso que o Sindicato inicialmente faça o cadastro do Sócio(a) 
no SisCONTAG o faça a importação do Cadastro de Sócios/as Aposentados ATIVOS que participam 
do Convênio CONTAG/INSS.

Na importação dos sócios/as, fi que atento que caso exista sócio/a cadastrado com o mesmo 
número de sócio/a, o sistema irá gerar automaticamente um novo número para o sócio/a que estiver 
sendo importado.

Clique em Cadastrar novo Sócio (a), conforme destaque em vermelho na imagem abaixo.

Nesta opção deverá preencher os campos conforme imagem abaixo, não esquecendo que os 
campos com asterisco (*) vermelho são obrigatórios.



No fi nal da tela de cadastro clique em Salvar e o cadastro estará realizado.

Na tela de Sócio/a, fi que atento es-
pecialmente com relação ao número 
do sócio/a, e em  DADOS APOSENTA-
DORIA é necessário escolher a opção 
Aposentados (Balcão) e preencher o 
número do Benefício e a Espécie.  



Para emitir/imprimir a Autorização/Revalidação/Desautorização é preciso que o Sindicato utilize a 
opção Enviar Autorização e Revalidação, conforme fi gura abaixo.

Na tela a seguir poderá clicar em Autorização/Revalidação conforme destaque em vermelho 
e seguir as orientações a seguir.



Na fi gura abaixo após acessar Enviar Autorização/Revalidação/Desautorização, poderá ser feito 
a pesquisa pelo sócio(a) por um dos campos disponíveis para pesquisa. 

Em Enviar Autorização e Revalidação (destacada em vermelho) serão apresentadas duas opções:
- Sócios(as) aptos(s) a enviar Autorização, ou
- Sócios(as) aptos(s) a enviar Revalidação

Ao escolher uma das opções será mostrado a lista dos que poderão emitir autorização ou revali-
dação.

Após escolher o sócio para qual será feita a Autorização/Revalidação/Desautorização, clique na 
imagem da Autorização/Revalidação conforme destaque em vermelho na imagem abaixo.



Na próxima tela é onde será feito a emissão da Autorização/Revalidação/Desautorização e tam-
bém o envio dos arquivos digitalizados para o sistema.

O próprio sistema já informa o que poderá ser feita, se for uma Autorização nova, o sistema não 
libera a opção de Revalidação, mas se for uma Autorização antiga em que será necessário a Revali-
dação, o sistema deixará liberado para ser emitida.

Algumas orientações:
1 - do lado esquerdo está o link destinado para a emissão da autorização/revalidação.
2 - do lado direito está o link destinado para o envio dos arquivos.
3 - na parte de baixo está o link destinado a mostrar um histórico das ações realizadas para este 

sócio.



Ao selecionar a emissão da Autorização/Re-
validação/Desautorização, conforme imagem ao 
lado, será aberta a tela abaixo para escolher qual 
documento será emitido.

Na tela será mostrado os dados obrigatórios para o preenchimento do formulário. É necessário 
conferir se os mesmos estão corretos ou se está faltando algum dado, para que seja atualizado e a 
Autorização/Revalidação seja emitida corretamente.

Uma vez escolhido o documento em que o sócio assina, clicar em Emitir Documento e os dados 
serão salvos e o formulário gerado.

Será aberto nova tela em que poderá imprimir o documento ou salvar o documento no seu com-
putador.



Ao escolher o documento em que o sócio assina com sua impressão digital, será preciso informar 
uma pessoa que assinará ‘a Rogo’ e mais duas testemunhas com nome e CPF, depois será preciso 
clicar em Emitir Documento para que ele seja gerado.

Os dados obrigatórios para o preenchimento do formulário também precisam ser conferidos se 
estão corretos ou se está faltando algum dado, para que seja corrigido ou mesmo preenchido caso 
falte algum dado.

Será aberto nova tela em que poderá imprimir o documento ou salvar o documento no seu com-
putador.



Após a emissão, assinados e digitalizados, retornamos na tela abaixo para selecionar a opção de envio: 
Autorização / Revalidação ou Desautorização.

Na tela abaixo poderá selecionar os arquivos 
para envio ao sistema dos documento digitali-
zados e de quem assina e/ou assina através da 
digital,  será mostrado os dados do sócio, do ‘a 
rogo’ e das duas testemunhas para que possam 
ser conferidos com o formulário antes de enviar.

Na tela abaixo poderá selecionar os arquivos 
para envio ao sistema dos documentos digitali-
zados e de quem não assina e assina através da 
digital, será mostrado os dados do sócio, do ‘a 
rogo’ e das duas testemunhas para que possam 
ser conferidos com o formulário antes de enviar.

Após selecionar os arquivos tomando o cuidado de observar as orientações sobre tipo, tamanho 
e qualidade do arquivo, clique em Enviar Autorização/Revalidação/Desautorização. 



Após o envio dos arquivos surgirá a tela abaixo. Aqui fi cará listado que a revalidação está Aguar-
dando validação, por parte da Federação (destacado em vermelho).

Após o envio dos documentos para o sistema será mostrado o histórico de documentos enviados 
conforme destaque acima. O Status inicial será Aguardando validação.

Após ser analisado pela Federação, se aprovado, o Status será alterado para Aprovado pela Fe-
deração, ou se não aprovado, o status será alterado para Documento com Pendências(s), devendo, 
neste caso, o sindicato providenciar as correções e enviar novamente.

Assim que o documento for Aprovado pela CONTAG, estará disponível para ser enviado ao INSS.

Todas as alterações no Status será atualizado de forma automática a CONTAG e ao Sindicato.

Abaixo os status que os benefícios poderão passar.

Em caso de pendências o Sindicato deverá editar o cadastro e realizar a correção, após a cor-
reção volta a fi car com o status de Aguardando validação, para que a Federação possa analisar e 
aprovar.



Perguntas e Respostas sobre a Autorização/Revalidação do desconto da 
contribuição associativa no benefício previdenciário

1. Como fazer a revalidação da autorização do desconto da contribuição associativa do sócio(a) 
do Sindicato que não consegue mais assinar o seu próprio nome? 

R: Se o sócio(a) do sindicato possui documento de identidade (RG, CTPS ou carteira de motorista) com sua assinatura 
e no momento da revalidação da autorização não consegue mais assinar o seu nome, o mesmo deve assinar o formulário 
de revalidação com a sua impressão digital devendo o formulário ser também assinado a rogo por outra pessoa e por duas 
testemunhas.

Sugere-se, neste caso, que seja feita uma atualização do cadastro do associado(a) junto ao Sindicato emitindo uma 
nova ficha de filiação, solicitando ao associado(a) para assinar a nova ficha de filiação com a sua impressão digital. 

OBS: ao emitir nova ficha de filiação deve-se manter a mesma matrícula de sócio(a) e não lançar uma nova matricu-
la. Sugere-se também atualizar os dados da ficha de sócio(a) tendo por base as informações que constam no formulário 
disponível no SisCONTAG.  

2. Quem deve assinar a rogo no formulário de Autorização/Revalidação do desconto da contri-
buição associativa?

R:  Assinar a rogo significa assinar a pedido de alguém. Assim, a pessoa que assina a rogo no formulário de Autorização/
Revalidação está assinando a pedido do sócio(a) do Sindicato que apõe a sua impressão digital no documento. Neste caso, 
recomenda-se que a pessoa que assina a rogo seja um membro da família do associado(a) ou alguém que o conhece e 
que presenciou o ato de assinatura do formulário com a impressão digital.

Deve-se evitar assinar a rogo o dirigente ou funcionário do sindicato, considerando que a entidade sindical será a be-
neficiária do desconto da mensalidade associativa.

3. Quem pode assinar como testemunhas no formulário Autorização/Revalidação?  Funcionários 
do Sindicato podem assinar como testemunhas?

R:  Qualquer pessoa pode ser testemunha de determinado ato escrito, desde que seja civilmente capaz (ser maior de 18 
anos, etc.). Assim, não há impedimento para o funcionário(a) do sindicato assinar o formulário de Autorização/Revalidação 
como testemunha.  

4. É obrigatória a ficha de filiação ao Sindicato para o aposentado(a) ou pensionista que autoriza/
revalida o desconto da contribuição associativa?

R:  É obrigação do Sindicato comprovar a filiação do aposentado(a) ou pensionista  que autoriza ou revalida o desconto 
da contribuição associativa no seu benefício previdenciário. Se houver algum aposentado(a) ou pensionista que tenha 
autorizado o desconto da contribuição social mas ainda não tem a sua ficha de filiação,  o Sindicato deve providenciar 
imediatamente a referida ficha e solicitar ao aposentado(a) ou pensionista para que assine o referido documento. Só assim 
o INSS reconhecerá que o desconto da contribuição social no benefício está regular. 

5. Quando a ficha de filiação do sócio(a) do sindicato não está assinada pelo mesmo, é possível 
fazer a revalidação da autorização do desconto?

R:  É comum as fichas mais antigas de filiação emitidas pelo sindicato não terem a assinatura dos sócios(as). Neste 
caso, ao revalidar a autorização do desconto é preciso averiguar se há espaço na ficha de filiação para o sócio(a) apor a 
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S u p o r t e

sua assinatura. Não sendo possível, recomenda-se emitir uma nova fi cha de fi liação de modo que o associado(a) possa 
assiná-la, devendo o sindicato aproveitar esse momento  para também atualizar os dados cadastrais do seu associado(a). 

6. Quais são as espécies de benefícios que permite o desconto da contribuição associativa e que 
precisa ser preenchida no formulário de Autorização/Revalidação?

R:  As espécies mais comuns atualmente são a aposentadoria por idade (espécie 41) e pensão por morte (espécie 
21). Todavia, existem outras espécies de benefícios mais antigos que permite o desconto. São elas: 

1 Pensão por Morte do trabalhador rural (Lei Complementar nº 11/71)
2 Pensão por Morte por acidente do trabalho do trabalhador rural (Lei Complementar nº 6.195/74)
4 Aposentadoria por invalidez do trabalhador rural (Lei Complementar nº 11/71)
5 Aposentadoria por invalidez por acidente do trabalho do trabalhador rural (Lei Complementar nº 6.195/74)
7 Aposentadoria por Idade do trabalhador rural (Lei Complementar nº 11/71)
21 Pensão por Morte previdenciária (Lei 8.213/91)
32 Aposentadoria por invalidez previdenciária (Lei 8.213/91)
41 Aposentadoria por Idade (Lei 8.213/91)
42 Aposentadoria por tempo de contribuição (Lei 8.213/91)
92 Aposentadoria por invalidez por acidente do trabalho (Lei 8.213/91)
93 Pensao por Morte por acidente do trabalho (Lei 8.213/91) 

OBS: a espécie do benefício pode ser encontrada na carta de concessão do benefício emitida pelo  INSS. Se o apo-
sentado(a) ou pensionista não tiver mais a posse da referida carta  é possível identifi car a espécie do benefício orientan-
do o aposentado(a) ou pensionista a acessar o portal “Meu INSS” com login e senha cadastrados. 


