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- Analisador WEB
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1.1.

Portal CAGED

O Portal CAGED é a solução WEB para o envio de declarações CAGED que
contempla as regras de obrigatoriedade da Certificação Digital, exigidas pelo Ministério do
Trabalho e Previdência Social (MTPS).
No Portal CAGED, uma vez introduzida à senha do Certificado Digital, não será
mais necessário fazê-lo durante toda a sessão.
Caso o Certificado Digital não esteja corretamente instalado (e conectado, no caso
de tokens ou smart cards), uma tela de erro será apresentada (Figuras 1 e 2).

Figura 1: Mensagem de Erro apresentada no Google Chrome

Figura 2: Mensagem de Erro apresentada no Firefox
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2.2. Módulo Analisar do Portal CAGED
2.2.1. Análise de Declarações com Certificado Digital

Outra opção para transmitir declarações no Portal CAGED, com Certificação
Digital, é através do módulo de análise do arquivo, disponibilizado no menu lateral do
endereço https://caged.maisemprego.mte.gov.br/portalcaged/, conforme Figura 3.

Figura 3: Menu Lateral do Portal CAGED

Para analisar e enviar declarações pelo Portal CAGED utilizando um Certificado
Digital, basta seguir os passos abaixo indicados:
1.
Selecione a opção “Analisar Declaração Com Certificado”, disponibilizada no menu
lateral (Figura 3).
2.
Selecione o seu Certificado Digital (não esqueça que, se estiver utilizando token ou
smart card, estes devem estar conectados ao computador).
3.
Informe a senha do Certificado Digital. Caso já tenha inserido a senha, esta etapa e
a anterior não serão necessárias.
4.
Pressione o botão “Selecionar arquivo...” para escolher o arquivo a ser analisado e
enviado.
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5.

Digite o código de segurança e pressione o botão “Analisar” (Figura 4)

Figura 4: Tela de Seleção e Análise da Declaração
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6.
O sistema realiza a análise do arquivo e exibe a mensagem “ARQUIVO
CORRETO”, além da opção “Enviar” (Figura 5).

Figura 5: Tela de Envio da Declaração

7.

Envie a declaração, pressionando o botão “Enviar”.

8.
A declaração será enviada e será oferecida possibilidade de emissão do recibo, de
forma semelhante ao procedimento apresentado no tópico referente à transmissão da
declaração pelo Portal CAGED.

2.2.2. Análise de Declarações sem Certificado Digital
O procedimento utilizado para analisar e enviar declarações pelo Portal CAGED, sem o
uso de Certificado Digital, é exatamente o mesmo descrito no tópico anterior, devendo-se
apenas considerar que as etapas envolvendo a seleção e inserção da senha do
certificado ficam dispensadas.
Selecione a opção “Analisar Declaração Sem Certificado”, disponibilizada no menu lateral
(Figura 3).
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