
PLANO
SUSTENTAR

Juntos somos + fortes

INSTRUÇÕES PARA
REALIZAR A ADESÃO



O SisCONTAG é um sistema informatizado de gestão administrativa e 
financeira via internet que permitirá que o sindicato tenha informações 
mais precisas do perfil da nossa categoria, como por exemplo: diagnósti-
co/mapeamento do perfil do sócio(a), quantidade de filiados(as) a partir 
do cadastro; acompanhamento pelo STTR da gestão sindical com relatório 
gerencial e financeiro da entidade, entre outros pontos importantes que 
serão disponibilizados para os sindicatos que aderirem ao Sistema de 
Informatização do Plano Sustentar disponibilizado pela CONTAG.

INSTRUÇÕES PARA REALIZAR A ADESÃO AO PLANO SUSTENTAR

Através do SisCONTAG os Sindicatos de Trabalhadores e 
Trabalhadoras Rurais poderão aderir ao Plano Sustentar, para isso 
basta seguir os seguintes passos:

Para acessar o SisCONTAG, utilize um navegador de internet 
(Google Chrome ou Mozilla Firefox) e digite o endereço sindicatos.con-
tag.org.br, após carregar a página preencha o campo usuário e senha 
com o mesmo login e senha utilizado no sistema de Arrecadação da 
CONTAG (aquele que os sindicatos utilizam para consultar as mensali-
dades de aposentado) e clique no botão “Entrar”.
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Após a autenticação no SisCONTAG, o sistema irá te encaminhar 
para um formulário eletrônico, que deverá ser corretamente preenchido 
com os dados solicitados e em seguida clicar no botão “Salvar e Passar 
para o próximo passo”.
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Nesta etapa o sistema apresenta um link para baixar no seu compu-
tador um PDF contendo o termo de adesão que deverá ser impresso e 
assinado pelo presidente e tesoureiro do sindicato.
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1 baixe

2 abra

6 clique p/ avançar

3 imprima3 imprima3 imprima

4 assinar no local indica-
do e rubricar as demais 
páginas

5 feche



Utilizando uma scanner ou sua impressora multifuncional digitalize-
(escanear) página por página do termo de adesão impresso e assina-
do. Mas atenção crie um arquivo para cada página do termo, podem 
salvar em um dos seguintes formatos: imagem .jpg e .png ou como 
documento .pdf ou .doc; escolha o que achar melhor. 
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formato PDF

formato PNG

formato DOC

formato JPG

OU

OU

Página 2 Página 3

Com os arquivos digitalizados voltamos ao SisCONTAG e selecio-
namos cada um deles conforme solicitado na tela do sistema e em 
seguida clicamos no botão “Enviar Termo de Adesão”. No exemplo 
abaixo utilizei os arquivos no formato PDF.
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6 Para finalizar a Adesão ao Plano Sustentar é necessário preencher o 
Perfil do Sindicato. Clique no passo 5 - CADASTRO DO PERFIL e 
poderá realizar o preenchimento do formulário.



6 Exemplo do preenchimento de Perfil - Dados da Entidade:



6 Exemplo do preenchimento de Perfil - Diretoria/Serviços e Outros



6 Exemplo do preenchimento de Perfil - Administrativo/Financeiro



6 Exemplo do preenchimento de Perfil - Funcionários(as)/Síntese

para adicionar mais funcionários

Observações: Preencha os 
campos de receitas e despesas
com o total das operações 
�nanceiras do ano anterior.



Pronto o SisCONTAG está liberado para utilização, agora você 
poderá cadastrar associados, imprimir carteirinha, ficha de filiação, 
lançar mensalidades, gerar relatórios, fazer processos de aposentado-
ria, gerar autorizações, etc. O Sindicato poderá facilmente migrar seu 
atual sistema (se houver) para o SisCONTAG.
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