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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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2.1. Módulo Transmitir do Portal CAGED

O envio de declarações, já analisadas no Aplicativo ACI, também pode ser
realizado através do Portal CAGED.
Inicialmente é necessário acessar o Portal CAGED, através do endereço
https://caged.maisemprego.mte.gov.br/portalcaged/ . A Figura 3 corresponde à página
inicial do site.

Figura 3: Página Inicial do Portal CAGED
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A partir da tela inicial, é possível verificar a existência de um menu contendo
diversas funcionalidades. Este menu está localizado à esquerda da tela (Figura 4).
Através de um clique no expansor localizado ao lado do texto “Transmitir CAGED”, é
possível visualizar a opções de transmissão de declarações, quais sejam: “Transmitir
Arquivo Sem Certificado” e “Transmitir Arquivo Com Certificado”.

Figura 4: Menu Lateral do Portal CAGED

6.2.1.1. Transmissão de Declarações com Certificado Digital

Para enviar declarações pelo Portal CAGED utilizando um Certificado Digital, basta
seguir os passos abaixo indicados:
1.
Selecione a opção “Transmitir Arquivo com Certificado Digital”, contida no menu
lateral (Figura 4).
2.
Selecione o Certificado Digital (não esqueça que, se estiver utilizando token ou
smart card, estes devem estar conectados ao computador) (Figura 5).

Figura 5: Tela de Seleção do Certificado Digital

Página 4 de 6

3.
Informe a senha do Certificado Digital selecionado. A senha apenas é solicitada se
ainda não houver sido fornecida na sessão atual e a tela pode variar de acordo com o tipo
do Certificado Digital utilizado (Figura 6).
4.

Figura 6: Tela de Exemplo de Solicitação de Senha

5.
A tela de envio de declarações com certificado será apresentada. Escolha o
arquivo a ser enviado, pressionando o botão “Selecionar arquivo...” (Figura 7).

Figura 7: Tela de Seleção e Envio da Declaração
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6.
Preencha o campo com o texto exatamente como exibido na figura e confirme o
envio, pressionando o botão “Enviar” (Figura 7).
7.
Finalmente, não havendo nenhum problema com o arquivo enviado, será
apresentada a tela de confirmação de envio. Nesta tela é possível emitir o recibo da
declaração enviada (Figura 23).

8.
Pressione o botão “Emitir Recibo” e escolha abrir
ou realizar o download do recibo CAGED, contendo as informações da transmissão
(Figura 24).

6.2.1.2. Transmissão de Declarações sem Certificado Digital

O procedimento utilizado para 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.
A partir da tela inicial, é possível verificar a existência de um menu contendo
diversas funcionalidades. Este menu está localizado à esquerda da tela (Figura 4).
Através de um clique no expansor localizado ao lado do texto “Transmitir CAGED”, é
possível visualizar a opções de transmissão de declarações, quais sejam: “Transmitir
Arquivo Sem Certificado”.
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