
Acesso ao Novo Sistema do Siemaco Curitiba 

(Impressão de Boletos, Consulta de Relatórios de Mensalidades e Relatórios dos Descontos 

de Convênios) 

 

No Site do Siemaco Curitiba Clique no Menu Serviços Web -> Impressão de Boletos para 

imprimir suas contribuições e visualizar os relatórios de Convênios, Mensalidades. 

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 a redefinição da senha através no telefone:                   

(41) 3304-2435 

 

 

 

Após cadastrar a senha digite a mesma novamente para acessar o sistema, conforme abaixo: 



 

 

2º passo - Após informar o CNPJ e a Senha, a Empresa terá acesso ao Sistema. Para visualizar os 

relatórios referente a Lista Descontos das Mensalidade dos Sócio e Lista dos Convênios para 

Desconto clique no Menu Relatórios. 

 

Conforme destacado acima a empresa deve clicar no relatório desejado. 

1° Lista Descontos das Mensalidade dos Sócio: Nesse relatório a Empresa poderá visualizar de 

quais Sócios devem descontar a mensalidade. 

Para isso Clique no relatório Lista Descontos das Mensalidade dos Sócio e siga os passos abaixo: 

Informe mês e ano que se refere ao fechamento da empresa e clique em Ok para visualizar os 

valores e de quais Sócios devem descontar a Mensalidade Sindical/Saúde. 



 

 

 

 

Conforme relatório de Mensalidades acima o mesmo traz o Nome do Sócio o Valor que deve 

ser descontado do mesmo e ao final do relatório um quantitativo de Sócios e Valor total das 

mensalidades (No relatório o valor de R$100,60 se refere a Mensalidade + Saúde). Caso tenha 

alguma dúvida com relação as informações do relatório favor entrar em contato com o Siemaco 

Curitiba. 



2° Lista dos Convênios para Desconto: Nesse relatório a Empresa poderá visualizar de quais 

Sócios devem descontar os Convênios. 

Para isso Clique no relatório Lista dos Convênios para Desconto e siga os passos abaixo: 

Informe mês e ano que se refere ao fechamento da empresa e clique em Ok para visualizar os 

valores e de quais Sócios devem descontar os Convênios. 

 

 

Conforme relatório de Convênios acima o mesmo traz o Nome do Sócio o Valor que deve ser 

descontado do mesmo e ao final do relatório um quantitativo de Sócios e Valor total dos 

Convênios. Caso tenha alguma dúvida com relação as informações do relatório favor entrar em 

contato com o Siemaco Curitiba. 

O relatório de Convênios se atualiza no mesmo momento em que o Sócio efetua a sua compra, 

sendo assim a empresa pode acompanhar diariamente quais Sócios estão fazendo as compras e 

lançar em seu sistema apenas se atentando a data do lançamento que consta no relatório para 

ter o controle do que foi ou não lançado na folha de pagamento. 



3° Passo: Os boletos Gerados pelo Siemaco Curitiba estarão disponíveis no Menu Contribuições 

nessa opção estarão disponíveis para a impressão todas as contribuições que a empresa possui 

em aberto junto ao Siemaco Curitiba. 

 

Conforme acima para visualizar o seu boleto de pagamento basta clicar em Imprimir. 

 

Duvidas favor entrar em contato com o Siemaco de Curitiba no Tel. (41) 3304-2435. 


