
Resolução 001/2014 - Conselho Deliberativo CONTAG
Manual atualização - CPF e Matrículas

Para atualizar os CPFs e as Matrículas de sócios/as nos benefícios com desconto da mensalidade 
através do Termo de Cooperação Técnica entre CONTAG e INSS, acesse o site da CONTAG: www.
contag.org.br , clique em ARRECADAÇÃO no menu superior.

No Sistema  de  Arrecadação  informe seu Login e 
Senha, caso ainda não tenha entre em contato com a 
Federação para obter seu Login e Senha.

Após ter acessado o Sistema de Arrecadação será mos-
trado a tela com informações importantes , que preci-
sam ser lidas.

Na tela de Informações é possível baixar a Relação 
dos benefícios que precisam ser atualizados e o Ma-
nual que orienta como realizar as atualizações, con-
forme fi gura abaixo.

Clique nas imagens e faça o download.

Relação dos benefícios que precisam ser atualizados os CPFs e Matrículas de sócios/as.

Baixa o Manual de orientação para atualização dos CPFs e as Matrículas de sócios/as.

1º passo:

3º passo:2º passo:

4º passo:
Acesse o Menu Aposentados, Atualiza Filiação Ben. (Resolução 001/2014)



Dê um duplo clique no nome do benefi ciário,irá abrir uma nova tela, onde poderá alterar o cadastro.

Atualize os dados CPF e Matrícula de Sócio/a, e demais dados que não esteja corretos.

FAVOR OBSERVAR:

- Após clicar no botão ALTERAR, confi rme a alteração e aguarde o aviso: Alteração realizada com 
sucesso!  (somente após o aviso é que a atualização foi realizada com sucesso).

- Em caso de encontrar duplicidades de CPF, o sindicato deverá solicitar junto a FEDERAÇÃO, o pedido de 
cancelamento de um dos benefícios, preferencialmente as exclusões das PENSÕES, mantendo o desconto no 
benefício da APOSENTADORIA.

Após atualizar o cadastro (conforme fi gura acima), clique no botão ALTERAR.

5º passo:

6º passo:

7º passo:

8º passo:

Informe o número do benefício conforme relatório enviado, clique em Pesquisar.


