Acesso ao Novo Sistema do Seac – SC para a emissão de Guias

No Site do Sindicato Clique no botão (Imprimir Guias) para imprimir suas contribuições.
1º passo – Selecione a opção de Empresas, informe o CNPJ da empresa para o acesso. Após
informar o CNPJ e clicar em Ok, o sistema vai solicitar para cadastrar uma senha. Caso a
empresa ainda não possuir senha, cadastre uma senha e confirme. Obs: Guarde sua senha,
pois ela será útil para os próximos acessos. Se por eventualidade o usuário esquecer sua senha
de acesso, solicite nova senha através do e-mail: admapoio@seac-sc.org.br.

2º passo - Após informar o CNPJ e a Senha, o usuário terá acesso ao Sistema. Para gerar suas
contribuições clique em no Menu (Gerar Contribuição). O sistema irá abrir opções para você
preencher as informações conforme abaixo.

3° Passo – Informe a Contribuição (Contribuição Patronal CCT), Ano e Mês. Após informar
esses dados o sistema irá aparecer mais opções para você preencher as funções e as
quantidades de funcionários de cada função conforme abaixo:

Após escolher a função e informar a Quantidade de Funcionários clique em Adicionar isso
deve ser feito para cada função desejada. Após preenchimento informe a data de pagamento e
clique em Ok para o sistema emitir o boleto.
Após Clicar em Ok o sistema irá verificar se será aplicado desconto na contribuição ou não.
A Data de Vencimento será informada conforme nosso sistema, por esse motivo não precisa
ser informado data de pagamento;

Reimpressão de boleto e Alteração de Vencimento
Após o Preenchimento dessas contribuições caso precise reimprimir esses boletos ou até
mesmo alterar a data de vencimento você poderá fazer no Menu Contribuições.
Conforme abaixo:

*Boletos que ainda não venceram irá aparecer a opção de imprimir. (Nesta opção
simplesmente o boleto é reimpresso conforme valor e dados que estão em tela não possível
alteração)

*Boletos que já venceram irá aparecer Calcular. Nesta opção o sistema irá solicitar nova data
de pagamento conforme abaixo:

OBS: Irá aparecer uma mensagem de Juros/Multa, porém o sistema está habilitado para não
cobrar Juros e Multa;
Duvidas Favor entrar em contato com o Seac Sindesp/ SC.

