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Web



Sistema Público de Escrituração Digital

• Conhecimento de Transporte eletrônico (CT-e)

• Escrituração Contábil Digital (ECD)

• Escrituração Contábil Fiscal (ECF)

• EFD-Contribuições para o PIS/Pasep e da COFINS

• Escrituração Fiscal Digital - EFD para ICMS e IPI

• Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações 
Fiscais (EFD-Reinf)

• e-Financeira 

• Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, 
Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial)

• Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e)

• Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica – NFC-e

• Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)

• Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e)



O que é eSocial?

O Decreto nº8373/2014 instituiu o Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais,

Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), que faz parte de um dos módulos do Sistema Público de

Escrituração Digital (SPED).

Trata-se de um projeto do governo federal que tem por objetivo desenvolver um sistema de

coleta das informações armazenando-as no Ambiente Nacional do eSocial, possibilitando aos

órgãos participantes do projeto sua efetiva utilização para fins trabalhistas, previdenciários,

fiscais e de apuração de tributos e do FGTS.



Cronograma de Implantação



Qualificação Cadastral 

É um aplicativo do eSocial usado para identificar possíveis divergências entre os cadastros

internos das empresas, o Cadastro de Pessoas Físicas - CPF e o Cadastro Nacional de

Informações Sociais - CNIS, a fim de não comprometer o cadastramento inicial ou admissões

de trabalhadores no eSocial.

https://portal.esocial.gov.br/institucional/consulta-qualificacao-cadastraletc.

https://portal.esocial.gov.br/institucional/consulta-qualificacao-cadastraletc


Saneamento de Dados

O saneamento cadastral ou a atividade de sanear cadastro consiste em atualizar e

complementar as informações faltantes nos softwares de forma manual de todos os

funcionários / sócios / estagiários e terceiros; visando atender as exigências do

leiaute do eSocial.

- Nome completo (solteiro/casado);

- Endereço completo;

- Telefone de Contato;

- Documentos pessoais;

- Dependentes;

- Escolaridade x Cargo x CBO;

- Jornada de Trabalho;

- Exames Periódicos válidos e dentre outros.



Fase 1

Cadastro do 
Empregador 

e Tabelas 
Iniciais

Conhecendo os Eventos de Cada Fase 

• S-1000 – Informações do Empregador
• S-1005 – Tabela de Estabelecimentos, 

obras, filiais
• S-1010 – Tabela de Rubricas
• S-1020 – Tabela de Lotações Tributárias
• S-1030 – Tabela de Cargos (CBO x Grau 

de Instrução) 
• S-1035 – Tabela de carreiras publicas
• S-1040 – Tabela de Funções e Cargos em 

comissão
• S-1050 – Tabela de horários / turnos 
• S-1070 – Tabela de processos 

administrativos / judiciais
• S-1080 – Tabela de operadores portuários



Fase 2

Dados dos 
Trabalhadores 
e vínculos com 

as empresas

Conhecendo os Eventos de Cada Fase 

• S-2190 – Registro Preliminar (complemento ate IA)
• S-2200 – Cadastramento Inicial / Admissão / Ingresso
• S-2205 – Alterações de dados cadastrais trabalhador
• S-2206 – Alterações de contrato de trabalho
• S-2230 – Afastamento temporário
• S-2250 – Aviso-prévio
• S-2260 – Convocação para Trabalho Intermitente
• S-2298 – Reintegração
• S-2299 – Desligamento
• S-2300 – Trabalhador sem vínculo de emprego (sócios / 

estagiários / autônomos)
• S-2306 – Alteração contratual para TSVE (sócio)
• S-2399 – Término de Contrato para TSVE (sócio)
• S-2400 – Cadastro de Benefícios Previdenciários (CNIS)
• S-3000 – Exclusão de eventos



Fase 3

Folha de 
Pagamento 

Conhecendo os Eventos de Cada Fase 

• S-1200 – Remuneração do trabalhador vinculado ao Regime 
Geral de Previdência Social

• S-1202 – Remuneração de servidor vinculado ao Regime 
Próprio de Previdência Social

• S-1207 – Benefícios previdenciários RPPS
• S-1210 – Pagamentos de rendimentos do trabalho
• S-1250 – Aquisição de produção rural
• S-1260 – Comercialização de produção rural pessoa física
• S-1270 – Contratação de trabalhadores avulsos não portuários
• S-1280 – Informações complementares aos eventos periódicos
• S-1295 – Solicitação de Totalização para Pagamento em 

Contingência
• S-1298 – Reabertura de eventos periódicos
• S-1299 – Fechamento dos eventos periódicos
• S-1300 – Contribuição sindical patronal
• S-5001 – Informações das contribuições sociais por 

Trabalhador
• S-5002 – Imposto de Renda Retido na Fonte por Trabalhador
• S-5011 – Informações das contribuições sociais consolidadas 

por contribuinte
• S-5012 - Informações do IRRF consolidadas por Contribuinte



Fase 4

Substituição da 
GFIP para 

Contribuições 
Previdenciárias

Conhecendo os Eventos de Cada Fase 

• Nessa Etapa não será necessário gerar a
GFIP, a guia do FGTS será gerada através do
DCTF Web



Fase 5

Dados de 
segurança e 

saúde do 
trabalhador

Conhecendo os Eventos de Cada Fase 

• S-1005 - Tabelas de Estabelecimentos, 
Obras - Saúde

• S-1060 – Tabela de ambientes de trabalho
• S-1065 - Tabela de Equipamentos de 

Proteção (EPI)
• S-2210 – Comunicação de acidente de 

trabalho (CAT)
• S-2220 – Monitoramento da saúde do 

trabalhador (PCMSO)
• S-2240 – Condições ambientais do 

trabalho - fatores de risco (PPRA)
• S-2245 - Treinamentos e Capacitações 

(Certificados)



Saúde e Segurança do Trabalho 

É importante que as empresas se organizem e contratem uma empresa da

área de segurança e de saúde do trabalho que possua um sistema de

gerenciamento de dados. Essa empresa contratada será responsável por

enviar ao eSocial as informações de segurança e saúde dos funcionários, além

de realizar exames admissionais, periódicos, demissionais, dentre outros.

LEMBRANDO: 



Com a obrigatoriedade do envio de informações de SST no ESocial, a

fiscalização conseguirá cruzar dados das informações prestadas pelo PPRA

(Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) com os adicionais pagos em

Folha de Pagamento como: Insalubridade e Periculosidade, concessão de

Aposentadoria Especial, avaliação precisa das Condições Ambientais do

Trabalho, emissão de PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), fatores de

risco, mapeamento dos ambientes da empresa, dentre outros.

Saúde e Segurança do Trabalho 



MULTA VALOR

Não informar o Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) no 
prazo

Varia de R$ 402,53 a R$ 4.025,33.

Falta do Perfil Profissiográfico Previdenciário

Varia de R$1.812,87 a R$ 181.284,63 
sendo determinada de acordo com a 

gravidade da situação

Não informar claramente sobre riscos em que os 
funcionários estão expostos como: agentes nocivos 
químicos, físicos e biológicos

Varia de R$1.812,87 a R$ 181.284,63 
sendo determinada de acordo com a 

gravidade da situação

*Importante: uma vez identificada uma infração, as autuações podem retroagir em até cinco 

anos, caso sejam identificadas falhas no registro e/ou envio de informações.

Saúde e Segurança do Trabalho 



O QUE TEMOS QUE MUDAR COM A CHEGADA 
DO ESOCIAL ?



Horário de atendimento DP Contex

Em face da implantação do E-social concomitante à mudança para o novo sistema contábil, queremos

continuar contando com a vossa preciosa colaboração e atenção aos prazos constantes do Comunicado

enviado por e-mail, evitando assim riscos e penalidades.

Para tanto, aumentamos o número de colaboradores do DP e mesmo assim necessitaremos ainda da

colaboração de vossa empresa. Tendo sido reservado um turno para atendimento telefônico e ou presencial

(período da manhã) e um outro reservado para execução das tarefas, sem interrupção (período da tarde).

Pedimos ainda que as solicitações sejam todas feitas por e-mail, pois desta forma tudo fica registrado e

podemos controlar melhor os prazos e os atendimentos. A partir de agora, deverão encaminhar as

solicitações para os assistentes responsáveis pelo DP de vossa empresa.

Urgências e emergências serão atendidas em caráter excepcional, em casos justificáveis.

Críticas e sugestões, encaminhar através do e-mail: mario@contexmarilia.com.br

mailto:mario@contexmarilia.com.br


Mudanças Organizacionais

• Cultura Organizacional e conscientização de todos os envolvidos;

• Impossibilidade de admissões retroativas;

• Impossibilidade de rescisões retroativas;

• Impossibilidade de férias retroativas, cancelamentos, alterações sem prévia

comunicação;

• Envio antecipado de Informações ao Departamento de Pessoal;

• Estagiários – Lei 11.788/08 – Supervisor de Estágio, ASO para estagiário;

• Controle mais eficaz de Exames Periódicos, válidos e realizados antes da admissão;



Admissões

Com a implantação do eSocial é necessário o envio à Contex de toda a documentação

listada no FOR04 para registro de novo colaborador e ainda o mesmo devidamente

preenchido e assinado, com antecedência de 2 dias (48 horas) úteis anteriores ao dia da

contratação, pois sem isso não conseguimos cadastrar para o primeiro dia de trabalho.



Documentação 
obrigatória para admissão no eSocial

Original funcionário

• 1 Foto 3x4 recente;

• CTPS (Carteira de Trabalho), (Número e Série);

• ASO Admissional válido;

• FOR04 preenchido corretamente (seguir a última versão);

Dependentes

• Certidão de Nascimento para filhos de qualquer idade;

• Cópia RG para filhos de qualquer idade e Cônjuge/Companheiro legal;

• Cópia do CPF para filhos de qualquer idade, obrigatoriamente para maiores de 8 (oito) anos
e Cônjuge/Companheiro legal;

• Carteira de Vacinação para filhos até 6 (seis) anos;

• Comprovante de Escolaridade para filhos de 7 (sete) a 14 (quatorze) anos.



Digitalização dos Documentos do Funcionário - LEGÍVEL / Malote (1 cópia)

• Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);

• Registro Geral – RG (nº, órgão emissor, Estado, data emissão) não substitui por cópia de CNH;

• Título de Eleitor (nº, zona, seção, data emissão);

• Certidão de Alistamento Militar / Reservista (sexo masculino);

• CNH (nº, validade, categoria, data 1ª habilitação, data emissão) para funções que exigem
veículo;

• Cartão do PIS/PASEP/Inscrição INSS;

• Certidão de Nascimento (solteiro) | Certidão Casamento (Casado) |Certidão Casamento com
Averbação (Divorciado) | Declaração Particular de União Estável com firma reconhecida em
cartório (Concubinato);

• Comprovante de Residência atualizado (exceto conta água);

• Comprovante de Escolaridade atualizado;

• CNIS (Retirar na Agência da Previdência Social ou pelo Site https//meu.inss.gov.br/.

Documentação 
obrigatória para admissão no eSocial



Demissões 

• O Aviso Prévio quando trabalhado integral ou parcial, deve ser

enviado ao sistema ESocial em até 10 (dez) dias após a sua concessão,

através do evento S-2250 ao RET.

• O Aviso Prévio Indenizado deve ser enviado ao sistema ESocial em até

10 (dez) dias seguintes à data do desligamento, através do evento S-

2299 ao RET.

• Término de Contrato de Experiência, ao fazer a admissão, o eSocial já programa

automaticamente as datas de encerramento 1º e 2º período. Passados 10 dias destas

datas, não havendo rescisão calculada para o colaborador, o sistema envia

automaticamente um S-2206, como indeterminado.



Prazo de Recebimento da Informação pela Contex

• Aviso Prévio trabalhado ou indenizado: 02 dias úteis antes do início da contagem;

• Término de Contrato: para não ser prorrogado automaticamente o contrato de

experiência, quando for o caso, comunicar à Contex com antecedência de pelo menos 10

(dez) dias do término.

Demissões 



Jornada de Trabalho e Mudanças 
Contratuais

Caso ocorra alguma alteração na Jornada de Trabalho (Mudança de Turno, Função, Cargo,

etc.) a informação precisa ser enviada ao eSocial do momento da alteração até o início do

fechamento da folha.

Prazo de Recebimento da informação pela Contex: imediatamente antes do início.



Alterações Salariais

No caso de alterações salariais, as informações devem ser enviadas ao sistema eSocial

do momento da alteração até o início do fechamento da folha juntamente com a data

da efetiva modificação.

Prazo de Recebimento da informação pela Contex: até o início do fechamento da folha

e dentro do mês vigente.



Férias

No caso de Férias, o aviso precisa ser assinado em até 30 dias antes do início do gozo.

O pagamento precisa ocorrer em até 2 dias úteis (bancários) antes do início do gozo.

Prazo de Recebimento da informação pela Contex: mínimo com 35 dias antes do

início do gozo para que as transmissões sejam realizadas no prazo legal.



Férias

Fracionamento

As Férias em comum acordo com o empregador poderão ser fracionadas em até 3

períodos, sendo: um dos 3 (três) períodos de pelo menos 14 (quatorze) dias corridos e

os outros 2 (dois) têm que ser de, pelo menos, 5 (cinco) dias corridos.

O ABONO DE FÉRIAS (venda) pode ser concedido no início ou no final do período de

gozo. As férias não podem iniciar em domingos, feriados e à menos de 2 dias de início

do descanso (verificar escala de trabalho).

Também não podem ser antecipadas, ou seja, concedidas antes do vencimento do

período aquisitivo, a não ser por necessidade imperiosa do empregado.



Férias

Alguns exemplos de Fracionamento de férias permitidos.

O afastamento das férias, precisa ser enviado dentro do mês do evento ao eSocial. 



Acidente de Trabalho e Afastamentos

Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT): as informações precisam ser enviadas ao ESocial

imediatamente ou em até 24 horas.

Afastamentos por auxílio doença – (Atestados) superior a 2 dias: envio ao eSocial até dia 7 do mês

subsequente.

Afastamento por auxílio doença de 2 a 15 dias: envio ao eSocial até dia 7 do mês subsequente.

Afastamento superior a 15 dias: envio ao eSocial no 16º dia.



Folha de Pagamento

As informações referentes a folha de pagamento tais como: comissões,

funcionários expostos a agente nocivos, físicos e biológicos,

fechamento de ponto, desconto de convênios, falhas, vale transporte,

gratificações, horas extras, dentre outras, precisam ser enviadas de

forma única e correta à Contex até no máximo o 1º dia do mês

subsequente, para que as transmissões e validações sejam feitas

dentro do prazo e o envio das informações ao eSocial seja realizado

uma única vez sem reprocessamentos e sem risco de penalidades.



*Importante: para o ESocial, “Reprocessamentos” podem ser entendidos como erros e 

passíveis de penalidades. 

Multa de R$ 1.812,17 se a folha de pagamento estiver

errada, podendo chegar a R$ 181.284,63, determinada com

base na gravidade de cada situação.

Folha de Pagamento



EFD-Reinf

A EFD-REINF - Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais - complementa o eSocial e

também constitui um dos módulos do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED.

Quais informações serão enviadas na EFD-Reinf?

Informações de Notas Fiscais de Serviços tomados, Notas Fiscais dos serviços prestados pela empresa que

possua retenção de INSS, Retenção do IRRF, da CSLL, da Cofins e do PIS/PASEP incidentes sobre os pagamentos

efetuados a pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços.

Prazo de Envio das Tabelas Iniciais

2º Grupo eSocial = Empresas Lucro Presumido e Real = 01/11/2018.

3º Grupo eSocial = Empresas optantes pelo Simples, MEIS, Entidades e Pessoa Física = 01/11/2018.

Prazo de envio mensal

Até o dia 15 do mês subsequente ao fechamento da Folha após transmitir o evento de Fechamento do
eSocial.



EFD-Reinf

O QUE EU FAÇO SE ESQUECER UMA NOTA FISCAL NA GAVETA ???

No caso daquelas notas “perdidas” ou “esquecidas na gaveta”, que não forem enviadas

dentro do prazo de competência, as mesmas deverão ser enviadas urgente como arquivo de

retificação. Será necessário realizar a abertura dos eventos do mês da emissão da nota,

enviar o registro da nota fiscal, e fechar novamente o mês, já que o sistema do Fisco rejeitará

os eventos informados com data de emissão diferente do mês corrente.



DCTF Web

DCTF Web -> Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de

outras Entidades e Fundos.

Trata-se de mais uma obrigação acessória tributária a ser entregue após o fechamento da Folha de

Pagamento mensal. O sistema DCTF Web somente poderá ser acionado após o envio dos eventos

de fechamento do eSocial e da EFD-Reinf, nesta ordem.

Os débitos e créditos, impostos, retenções, antes manipulados na GFIP, serão gerados de forma

automática através do eSocial e EFD-Reinf.



DCTF Web

Prazos de Entrega

Por ser uma obrigação mensal, as empresas terão como vencimento todo dia 15 do mês subsequente para

prestar as informações do mês anterior, após o fechamento do eSocial (07/mês) e EFD-Reinf (15/mês).



Integração eSocial x EFD-Reinf x DCTF Web



Dúvidas



Fonte: Contex Contábil. 

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS
Nos termos da Lei n° 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, que regula os direitos autorais, é proibida a reprodução total ou parcial, bem como a produção de apostilas a 

partir desta obra, por qualquer forma, meio eletrônico ou mecânico, inclusive através de processos reprográficos, fotocópias ou gravações - sem permissão por escrito, 
dos Autores. A reprodução não autorizada, além das sanções civis (apreensão e indenização), está sujeita as penalidades que trata artigo 184 do Código Penal.

A CONTEX AGRADEÇE SUA PRESENÇA


