
FORMAÇÃO PDDE 2011 

PASSO A PASSO 





OFICINA 1: Passo a passo da RAIS 

1 - Acessar o site: www.rais.gov.br ou Google digitandoRAIS NEGATIVA.  

2 – Acessar o link: RAIS Negativa em seguida clique em acesse a 

Declaração de RAIS negativa; 

3 -Neste formulário a Uex irá declarar sua isenção para o Ministério do 

Trabalho, indicando os dados da Unidade Executora .IDENTIFICAÇÃO DA 

DECLARAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO, INFORMAÇÕES 

ECONÔMICAS, ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO E OS DADOS DO 

RESPONSÁVEL PELA DECLARAÇÃO.  

4 – Após o preenchimento, clicar em enviar e imprimir o recibo de entrega 

da declaração; 

5- Para preenchimento do formulário da RAIS é necessário ter em 

mãos o Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral que se 

encontra no SITE da Receita Federal; 

http://www.rais.gov.br/


OFICINA 2: Passo a passo da DIPJ 

 

1 – Acesse o link da  Receita Federal digitando o seguinte endereço: 

www.receita.fazenda.gov.br  

2 – Acesse o ícone DOWNLOAD DE PROGRAMAS (lado esquerdo da 

página). 

3 – Acesse PROGRAMAS PARA EMPRESAS. 

4 – Click sobre o ícone Declaração de Informações Econômico Fiscais da 

Pessoa Jurídica. 

5 – Baixe o programa: DIPJ2011v1.0.EXE (8.743 KB)  
6 – Click na opção Salvar arquivo. 

7 – Aguarde até a conclusão do Download. 

8 – Após o download, aparecerá na área de trabalho o ícone para fazer a 

instalação, clicar para iniciar a instalação. 

http://www.receita.fazenda.gov.br/
http://www.receita.fazenda.gov.br/Publico/programas/DIPJ/2011/unico/DIPJ2011v1.0.exe


9 – Em seguida Click na opção EXECUTAR da caixa de diálogo. 

10 – Click em AVANÇAR para todas as caixas de diálogo do 

processo de instalação do programa. 

11 – Aguarde até o programa concluir a instalação. 

12 – Click na opção SIM para adicionar um ícone na área de 

trabalho. 

13 – Aguarde até o programa terminar a atualização. 

14 – Click em SAIR para finalizar a instalação. 

15 – Click em Ok para reiniciar o computador. 

16 – Click no atalho na área de trabalho para iniciar o  

programa. 



17 – Click na opção Novo. 

18 – Assinale a opção Pessoa jurídica, indique o período e 

click na tecla TAB para abrir outros campos. 

19 - Após o preenchimento click em OK. 

20 - Após o OK, abre a tela de dados iniciais, não é 

necessário preencher é a confirmação dos dados já indicados 

anteriormente. 

21 – Click no campo Dados Cadastrais e Preencha os campos 

referentes aos dados da UEx.(Ter em mãos o Comprovante de Inscrição e de 

Situação Cadastral que se encontra no SITE da Receita Federal).  

22 – Click em dados do Representante e preencha os dados 

do Representante legal do CNPJ. Preencher somente Nome, 

CPF, DDD, telefone e correio eletrônico. 

23 – Click no item informações, e preencha os campos em 

destaque. 



24 – Click no campo Informações previdenciárias e assinale o 

item SIM. 

25 – Após os procedimentos executados, click no ícone tipo 

disquete para gravar a Declaração. 

26 - clica na opção Gravar 

27 - Clicar na opção OK para finalizar a gravação da 

Declaração. 

28 - Para enviar, clica na opção na barra de ferramentas enviar 

Declaração pela Internet. 

29 - Click na opção OK. 

 



• 30 - Marque em Transmitir Utilizando Certificado 
Digital, Click UEx e novamente em OK. 
31 – Click no Certificado Digital da Escola e em assinar. 

• 32 – Digite a senha do Certificado e click OK. 

• 33 - Aguarde a Declaração ser enviada para Receita 
Federal. 
34- Para imprimir o recibo, clica na opção Declaração, 
Imprimir Recibo. 

• 35-Click em OK para abrir o arquivo.  
• 36- Click no CNPJ da Escola e em OK que o recibo será 

impresso. 



OFICINA 3: Passo a passo da DCTF 

1 – Acesse o link da receita federal digitando o seguinte 

endereço: www.receita.fazenda.gov.br  

2 – Acesse o ícone DOWNLOAD DE PROGRAMAS (lado 

esquerdo da página). 

3 – Acesse PROGRAMAS PARA EMPRESAS. 

4 – Click sobre a sigla: DCTF – Declaração de Débitos e 

Créditos Tributários. 

5 – Baixe o Programa DCTF MENSAL (Veja a versão que 

está sendo usada no momento). 

6 –Aguarde o  download completar.  

7 – Click em salvar arquivo. Aguarde o Download terminar.  

http://www.receita.fazenda.gov.br/


8 – Click sempre em Avançar para dar inicio a instalação. 

9 – Aguarde o processo de instalação. Depois Click em SIM. 

10 – Para iniciar a declaração.  

11 – Esta é a tela inicial. 

12 – Dados da UEX: Clica em Dados Cadastrais do 

Estabelecimento Matriz. Para abrir esta tela. 

13 – Dados do presidente da APMC: Clica em Dados do 

Representante pela Pessoa Jurídica. 

14 – Clica no ícone tipo disquete para gravar a declaração. 

15 – Para enviar clique no ícone destacado. E selecione a 

unidade onde foi gravada a declaração. 

16 – Selecione a Escola,marque o CERTIFICADO e clique 

em OK. 

17-Click no Certificado Digital da Escola e em assinar. 



• 18-Digite a senha do Certificado e click OK 

• 19 -  clique em enviar. 

 



OFICINA 4: Passo a passo da CNPJ 

1 – Acesse o link da receita federal digitando o seguinte 

endereço: www.receita.fazenda.gov.br  

2 – Acesse o ícone DOWNLOAD DE PROGRAMAS (lado 

esquerdo da página). 

3 – Acesse PROGRAMAS PARA EMPRESA. 

4 – Click sobre o ícone: CNPJ – Cadastro Nacional da Pessoa 

Jurídica. 

5 – Baixe o programa: CNPJv3.1.EXE (6.166 Kb)   

6 – Click na opção Salvar arquivo. 

7 – Aguarde até a conclusão do Download. 

http://www.receita.fazenda.gov.br/
http://www.receita.fazenda.gov.br/Publico/programas/CNPJ/CNPJv3.1.EXE


8 – Após o download, aparecerá uma Caixa de Mensagem , 

click em OK.  

9 – Em seguida Click na opção EXECUTAR da caixa de 

diálogo. 

10 – Click em OK para todas as caixas de diálogo do processo 

de instalação do programa. 

11 – Aguarde até o programa concluir a instalação. 

12 – Click na opção SIM para adicionar um ícone na área de 

trabalho. 

13 – Aguarde até o programa terminar a atualização. 

14 – Click em Ok para finalizar a instalação. 

15 – Click em Ok para reiniciar o computador. 



16 – Click no atalho na área de trabalho para iniciar o 

programa. 

17 – Click na opção Fechar animação. 

18 – Click na opção Novo. 

19 – Assinale a opção Pessoa jurídica. 

20 - Assinale a opção desejada: Para constituição do Conselho 

marque Inscrição e inscrição de Primeiro estabelecimento. 

- Para transformação ou Nova Eleição marque Alteração Cadastral. 

21 – Preencha os campos Número do CNPJ, UF de origem e 

Município de origem. 

22 – Escolha o código do evento: Para constituição o código é 101. 

- Para nova eleição o código é 202 

- Para transformação os códigos são 202 e 220. 

- Não esqueça da data do evento que está na ATA em um adesivo amarelo 



23 – Preencha os campos: Número do CNPJ, Nome 

Empresarial, Código da Natureza Jurídica (dados conforme os 

constantes no Cartão de CNPJ), Tipo de Órgão e Número de 

Registro no Cartório (dados constantes na Ata de Registro). 

24 – Preencha o campo de Identificação do Representante da 

Pessoa Jurídica, CPF e Qualificação do Representante da 

Pessoa Jurídica (presidente). 

25 - QSA - Quadro de Sócios e Administradores: Neste formulário você vai marcar a 

Natureza e a data do Evento (entrada ou saída de sócio/administrador)  

26- QSA.  Agora digite o nome e  o CPF do presidente que vai entrar e marque sua 

qualificação 

No caso de constituição do Conselho são só os dados do novo presidente  

- No caso de  transformação ou nova eleição é necessário o preenchimento dos dados 

do presidente que entra e do que está saindo . 



• 27– Click no ícone Gravar arquivo e em seguida Transmitir arquivo 
para Receita na barra de ferramentas. 

 

• 28 – Em documentos click na opção Imprimir Recibo . 

• 29 – Após imprimir o recibo aguarde uns 30 minutos e veja se o DBE 
foi aprovado e enviado para você através do SITE da RECEITA 
usando o código de acesso do recibo  

• 30 – Procedimentos para imprimir o DBE. 

- Click em Consulta à situação de Pedido no CNPJ feito via internet. 

 -Digite o número de acesso no campo indicado e click em Consulta. 

31 – Click no campo indicado que o DBE aparecerá já pronto para 
imprimir 

 32- Com o DBE impresso é só agendar para dar entrada na RECEITA. 

 



OFICINA 5: Passo a passo do Agendamento On Line 

 1. Acesse o link: www.receita.fazenda.gov.br  

 2. Clicar empresa / todos os serviços 

 3. Clicar agendamento on line de atendimento: Clicar em    

agendamento on line na 1ª tela e também na 2ª tela.      

 4- Click em agendamento de outros serviços. 

 5- Leia as orientações gerais de agendamento e click em desistir ou 

avançar. 

6. Neste formulário será preenchido o Nº do CPF nos dois campos 

((representante e contribuinte) e data de nascimento. Digite os caracteres e 

click em avançar. 

7- Verifique o nome e o CPF do titular e preencha o Nº de telefone. Marque 

a UF ( AM), Unidade de Atendimento (Manaus-CAC) e click em agendar. 

8- Marque o serviço desejado; cadastro – CNPJ Inscrição a pedido e  

selecione. 

 

http://www.receita.fazenda.gov.br/


9 – Selecione dia e o horário para atendimento e click em agendar, a 

senha aparecerá em outra tela, é só imprimir. 
10. A senha contém o dia , o horário, o endereço de atendimento e o nº 

de chamada. 



DAGE EM PARCERIA COM AS DIVISÕES 

REGIONAIS DE EDUCAÇÃO. 

Cláudio Régis Damasceno – DREVI (9159-8572 ) 

Antonio – DRE VII (8843-8801) 

 Raimunda Souza – DRE III (8114-8758) 

Dalva Caldas – DRE II (9124-8511) (8132-2113) 

José Washington Amorim da Rocha – DRE V (9111-0416) 

Frida da Silva Souza  DAGE (8844-5237) Conselho Escolar 

Elizete Damasceno – DAGE (8844-5237) PDE-ESCOLA 

Jussara Marques –  Chefe da Divisão de Apoio à Gestão 

Escolar - DAGE 


