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O QUE É O eSocial?

u O eSocial já começou em 07/2018.

u Serão mais de 40 (quarenta) �pos de arquivos diferentes, com 
informações muito detalhadas sobre as relações trabalhistas.

u Vários procedimentos internos precisam ser mudados, pois 
haverá um detalhamento muito grande no envio das 
informações.

u Todos os sistemas de gestão de pessoas do Brasil serão 
alterados em função do eSocial.

u Fique atento às NOVAS ORIENTAÇÕES sobre os  procedimentos 
que precisarão ser seguidos para evitar AUTUAÇÕES e MULTAS 
a empresa!

u Nova forma de enviar ao Governo (Ministério do Trabalho, 
Receita Federal, Previdência Social e Caixa Econômica Federal 
(gestora do FGTS), as informações trabalhistas, fiscais e 
previdenciárias para um ÚNICO BANCO DE DADOS na internet.

u O eSocial foi ins�tuído pelo Decreto 8.373/14 e mais detalhes 
estão no portal www.esocial.gov.br .
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ADMISSÕES

u As contratações nas empresas serão informadas no 
eSocial ANTES da Admissão.

u Os documentos completos dos novos empregados 
precisam chegar ao escritório ATÉ 48 horas ANTES da 
admissão, ou seja, início do trabalho na empresa.

u O empregado já deverá ter feito o Exame Médico 
Admissional.

u Ao empregado que será contratado, antes também 
deverá ser feita a QUALIFICAÇÃO CADASTRAL 
(ba�mento de PIS/CPF/NOME/DATA DE NASCIMENTO) 
no link . Orientaremos para que o www.esocial.gov.br
próprio candidato ou o empregador faça. Caso dê algum 
erro, o candidato deverá corrigir os dados antes da 
contratação.

u Os documentos deverão ser assinados pelo empregado 
ATÉ o dia anterior à admissão, ou seja, início do trabalho.

u Os documentos necessários para admissão estão na 
Ficha de Registro padrão do escritório.
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DESLIGAMENTOS

u Os Pedidos de Demissão devem ser informados ao 
escritório contábil no mesmo dia. 

u Nas dispensas (Aviso Prévio dado pelo Empregador), avisar 
com 03 dias de antecedência para elaborar o Aviso. 

u  Sempre nos consultar se há necessidade do empregado 
fazer o Exame Demissional.

u No caso de Término de Contrato de Experiência, informar 
com 03 (três) dias de antecedência, para elaboração da 
rescisão contratual.
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DECLARAÇÃO DE ENCARGOS DE FAMÍLIA

PARA FINS DE IMPOSTO DE RENDA

u Todos os dependentes a par�r de 8 anos em 2018 deverão 

ter CPF. Preferencialmente informar CPF de todos os 

dependentes, independente de idade.

u Em caso de dependentes em comum, a Declaração deverá 

ter a assinatura do cônjuge (IN RFB 1.500/14, ar�go 90). 

u Uma pessoa só pode ser dependente de uma outra. 

Exemplo: um filho só pode ser dependente do pai ou da 

mãe. (Informar a contabilidade se o filho é dependente ou 

não).

u Quem paga pensão alimen�cia não pode deduzir como 

dependente o próprio beneficiado com a pensão.

u Será obrigatório informar todos os dependentes no 

eSocial. 



49. 3366-1129
PINHALZINHO

49. 3334-0789
SAUDADES

49. 3328-9402
CHAPECÓ

ALTERAÇÕES CADASTRAIS

u Sempre que houver alteração de endereço, estado civil, 

grau de instrução e outros, deve ser informados no mesmo 

mês, para envio ao eSocial.

u Faremos uma atualização no cadastro de todos os 

trabalhadores. Será solicitado individualmente para cada 

empresa durante o  processo de cadastro até o final do mês 

de setembro.
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CONTRATAÇÃO DE ESTRANGEIROS

u Antes da contratação de estrangeiros, avisar e solicitar as 

informações necessárias e corretas.r informados no 

mesmo mês, para envio ao eSocial.

u Devemos informar a contratação de Estrangeiros com 

detalhes ao eSocial.
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FÉRIAS

u As férias deverão ser pagas dois dias antes do início do 

gozo. 

u As empresas deverão programar as escalas de férias e 

repassar para o escritório com antecedência.

u Avisar em caso de alteração de escala de trabalho.

u Caso não sejamos avisados com antecedência, o 

empregador pode ser autuado pela não informação, além 

do retrabalho de informar, que será cobrado.

u As férias deverão ser avisadas com 30 dias de 

antecedência ao trabalhador, conforme consta na CLT.

u Os pagamentos serão informados no eSocial, no mês do 

pagamento. O afastamento e o retorno das férias também 

serão informados no eSocial.
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AFASTAMENTOS

u Outros afastamentos como licença-maternidade, 
acidente de trabalho, e demais também deverão ser 
informados

u Afastamentos com atestado médico a par�r de 03 
(três) dias deverão ser informados no eSocial.

u O empregado  deve  entregar  o  atestado 
preferencialmente em até 48 horas após o início do 
afastamento.

u Envie-nos as informações tão logo ocorra, para 
gerar os dados ao eSocial.

u Os empregados afastados por mais de 30 dias por 
doença,  acidente de trabalho ou l icença 
maternidade deverão fazer OBRIGATORIAMENTE o 
exame médico de retorno no primeiro dia de 
retorno ao trabalho.
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EMENDAR FÉRIAS COM AFASTAMENTO

A PARTIR DE 30 DIAS

u Assim sendo, a quitação das férias deverão ser 
pagas com dois dias de antecedência, as férias só 
poderão iniciar no 3º dia após retorno do 
afastamento. 

u Reforçamos que tanto o exame médico de retorno, 
quanto o pagamento e o afastamento de férias 
precisarão ser informados no eSocial

u Os empregados afastados por parto ou doença a 
par�r de 30 dias deverão fazer o exame médico de 
retorno obrigatoriamente no primeiro dia de 
retorno (NR 7, item 7.4.3.3). 
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CONTRATAÇÃO DE AUTÔNOMOS

u Será necessário solicitar ao contribuinte individual 
autônomo, antes da contratação:

u Se trouxer comprovante que já contribuiu para 
outras  fontes ,  será  necessár io  que esse 
comprovante iden�fique o CNPJ da empresa, o 
valor recebido e o valor descontado de INSS.

u Se declarar dependentes, será necessário 
preencher a Declaração de Encargos para Fins de 
Imposto de Renda

1. Fazer a Qualificação Cadastral – se houver erro 
não conseguiremos informar no eSocial

u Iden�ficar a a�vidade para a CBO.

2. Preencher a mesma ficha de registro de 
empregados e anexar xerox dos documentos 
pessoais.
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CONTRATAÇÃO DE MEI

MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL

u Solicitar o número do PIS/PASEP ou NIT.

u Contratando o MEI para os serviços de Hidráulica, 
Elétrica, Pintura, Carpintaria, Alvenaria, 
Manutenção ou Reparo de Veículos, o contratante 
deverá informá-lo no eSocial 

u Nos serviços acima citados, haverá o pagamento 
de contribuição patronal previdenciária no valor 
de 20% da remuneração paga ao MEI.

u Deve ser feita previamente a Qualificação 
Cadastral.
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u O supervisor só pode supervisionar até 10 (dez) 
estagiários.

u Os contratos assinados no mês devem ser enviados 
ao setor no mesmo mês, antes de fechar a folha. 

u Os estagiários devem fazer Exame Médico 
Admissional, Periódico e Demissional.

u O supervisor do estágio deve ter formação na área 
do curso do estagiário (se de nível superior) ou 
experiência profissional na área. 

u A contratação de estagiários deve obedecer à lei 
11.788/08, que será exigida no eSocial.

CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS
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COTA DE APRENDIZES E

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)

u A cota de aprendizes está fixada entre 5%, no mínimo, e 

15%, no máximo, por estabelecimento. O número deve ser 

calculado sobre o total de empregados cujas funções não 

demandem formação profissional. As frações de unidade 

darão lugar à admissão de um aprendiz (art. 429, caput e § 

1º da CLT).

u Será feito levantamento de todos os empregadores que 

devem cumprir as cotas de Aprendizes e Pessoas com 

Deficiência (PCD).

u PCD A empresa com 100 (cem) ou mais empregados deverá 

preencher de 2% a 5% por cento dos seus cargos, com 

beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de 

deficiência habilitadas, na seguinte proporção:
            I – até 200 empregados 2%;
            II – de 201 a 500 empregados 3%;
            III – de 501 a 1.000 empregados 4%;
            IV – de 1.001 em diante 5%;

 u Caso haja desligamento de algum aprendiz ou PCD, deve 
haver imediata contratação de outro, a fim de evitar 
autuações por parte do Ministério do Trabalho.



49. 3366-1129
PINHALZINHO

49. 3334-0789
SAUDADES

49. 3328-9402
CHAPECÓ

u Serão informados no eSocial.

u Exame Demissional: nos caso de aviso indenizado, deve ser 

feito dentro do prazo de 10 dias para o acerto da rescisão, 

agendar o quanto antes. Nos avisos prévios cumpridos, pode 

ser programado para o úl�mo dia trabalhado.

u Exame de Retorno de Afastamento: deve ser feito o Exame no 

primeiro dia imediato de retorno, em caso de afastamentos por 

30 dias ou mais em doença, acidente ou parto.

u Exame de Mudança de Cargo: deve ser feito antes da mudança, 

quando necessário. Verificar com a empresa de segurança e 

medicina do trabalho.

u Exame Admissional: antes da admissão

u Exame Periódicos: nos prazos previstos conforme programas 

de medicina e segurança do trabalho.

u Exames complementares: conforme previsto nos laudos, se 

houver necessidade, o empregado deverá fazer os exames  

EXAMES MÉDICOS
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PROGRAMA DE SAÚDE E

MEDICINA DO TRABALHO

u Exames médicos ocupacionais (admissional, periódico,  mudança de 

função, retorno ao trabalho, demissional) e exames complementares;

u Medidas de prevenção adotadas, incluindo EPIs – Equipamentos de 

Proteção Individual e demais necessárias;

u Descrição detalhada do ambiente de trabalho e da função do trabalhador;

u Avaliações ambientais quan�ta�vas dos riscos a que o trabalhador está 

exposto (ruído, poeira, frio, calor, entre outros), incluindo os métodos 

u�lizados na avaliação;

u TODAS AS EMPRESAS COM UM EMPREGADO OU MAIS, DEVERÃO ESTAR 

EM DIA COM SEUS PROGRAMAS DE SAÚDE E MEDICINA DO TRABALHO. 

Quem ainda não tem esses programas, deve estar contratando 

profissionais dessa área de atuação. Em Janeiro de 2019, essas 

informações deverão estar todas em dia. Esses profissionais estarão 

informando ao eSocial os dados da sua empresa:

u Iden�ficação dos riscos existentes no ambiente de trabalho;

u Insalubridade e periculosidade;

u Treinamentos obrigatórios, conforme Normas Regulamentadoras;

u Atestados de afastamento médico apresentados pelo trabalhador;

  u CAT – Comunicação de Acidentes de Trabalho e outras informações.
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LTCAT - LAUDO TÉCNICO DAS

CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO

u Na contratação de empresas terceirizadas com cessão de 

mão de obra os laudos deverão ser entregues (cópia), para 

que a empresa informe o seu ambiente com riscos (IN RFB 

971/09, art 291). 

u  Os EPI (Equipamentos de Proteção Individual) serão 

informações com seus respec�vos CA (Cer�ficados de 

Aprovação).

u O LTCAT precisa ser atualizado, já que suas informações 

serão transmi�das ao eSocial (descrição de todos os 

ambientes de trabalho, todos os riscos e uso de EPI).
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CAT - COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DO 

TRABALHO E PPP - PERFIL

PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO

u A CAT passará a ser elaborada dentro do eSocial. Para isso, 

deve ser comunicado ao Técnico em Segurança do trabalho 

que deverá informar o  acidente no mesmo dia (em caso de 

morte) ou no primeiro dia ú�l após o ocorrido. 

u Informe-nos imediatamente para que possamos enviar as 

informações do afastamento ao eSocial, com cópia do 

atestado e CAT.

u O PPP passará a ser eletrônico a par�r do eSocial e ele 

contém todas  as  a�v idades  que o  empregado 

desempenha. 

u Caso haja alguma alteração de a�vidades ou risco do 

empregado, precisamos ser informados ainda dentro do 

mesmo mês, para envio ao eSocial.

u O trabalhador terá acesso aos dados do seu PPP.
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TRIBUTAÇÕES E CLÁUSULAS DE

CONVENÇÕES COLETIVAS

u Todas as cláusulas de Convenção Cole�va de 
Trabalho precisarão ser cumpridas (desde 
que não infrinja a legislação vigente e que 
seja mais benéfico ao empregado).

u Todas as empresas terão que informar, ao 
eSocial, as tributações e reflexos.

u Não será permi�do evitar tributação de 
INSS, FGTS ou Imposto de Renda que não 
esteja prevista na legislação.
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MULTAS E AUTUAÇÕES DO MINISTÉRIO DO

TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

u Duração do Trabalho = R$ 40,25 a R$ 4.025,33

 u  Segurança do Trabalho (não fazer laudos) = R$ 670,89 a     
6.708,59

u Admissão fora do prazo = R$ 3.000,00 (empresas 

normais) ou R$ 800,00 (ME e EPP)

u Infrações previdenciárias = R$ 300,49 a R$ 228.402,57 

(2017)

u Medicina do Trabalho (não fazer exames médicos) = R$ 

402,53 a R$ 4.025,33

u Pagamento de Rescisão Fora do Prazo de 10 dias = 1 

salário para o empregado + R$ 170,26

u Pagamento de Férias fora do prazo: 1 valor de férias 

para o empregado



49. 3366-1129
PINHALZINHO

49. 3334-0789
SAUDADES

49. 3328-9402
CHAPECÓ

VALORES PARA REPROCESSAMENTO

DE DECLARAÇÕES E DOCUMENTOS

u Folha de Pagamento = R$ 50,00

Caro Cliente,

u  Guias de FGTS / INSS / IRRF = R$ 10,00

Devido às alterações ocasionadas pela implementação 

do eSocial, que a par�r de agora terá um banco de dados 

único no que diz respeito à informações trabalhistas, fiscais 

e previdenciárias, a geração de arquivos e guias vai 

demandar um trabalho maior e mais complexo.

Desta forma, em caso de necessidade de geração de 

novos arquivos, além daqueles emi�dos habitualmente, 

será cobrado um valor adicional, conforme relação abaixo:

u Simulações de Rescisões = R$ 50,00
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u Na página seguinte, segue como sugestão um 
modelo de uma carta para você verificar com sua 
empresa de medicina e segurança do trabalho se 
sua empresa está regular, verificando a necessidade 
de efetuar demais programas.

u Verificar se a sua empresa de Medicina e Segurança 
no Trabalho está apta para o envio das informações 
ao e-social.

u A obrigação do envio das informações de Medicina 
e Segurança do Trabalho inicia em 01/01/2019, 
lembrando que até esta data sua empresa deve 
estar apta ao envio de todas as informações 
necessárias.

IMPORTANTE !!!
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AO PRESTADOR DE SERVIÇOS NA ÁREA DE

SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO

Lista de treinamentos em que necessitamos realizar de acordo com cada a�vidade 

designadas as funções e necessidades do ambiente;

Prezado(a) Senhor(a)

Para fins de regularização e necessidade de observar as questões legais em que está 

sendo atribuído vossa prestação de serviços para Segurança no Trabalho, viemos através 

deste requerer a informações de alguns requisitos básicos, que necessitamos saber para ter 

a nossa efe�va par�cipação correta e envio das informações ao eSocial. Segue o desejado:

Programas, Planos e Documentos em que estão vigentes e os que necessitamos 

agregar a necessidade de enquadramento legal;

Lista dos Equipamentos de Proteção Cole�va e Individual em que necessitamos ter de 

acordo com a Norma Regulamentadora que atende a necessidade de cada a�vidade em 

nossa empresa;

Relação dos ambientes de trabalho relacionados pela descrição e seus devidos fatores 

de risco;

Relação dos fatores de risco por função e descrição de a�vidades, com seus devidos 

enquadramentos e apontamentos para relação de a�vidade especial para fins de 

insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial;

Apontamento de regularização e efe�va periodicidade dos exames e avaliações 

ocupacionais em que se fazem  necessárias;

Desta forma, sua contribuição no eSocial é essencial, pois necessitamos organizar 

nossos departamentos para regularizar os dados vigentes e atentaras necessidades em que 

ainda venham exis�r para o envio das informações ao sistema governamental.

Destacamos, ainda que apresentar eSocial com informação inexatas, incompletas ou 

omi�das, deixa nossa empresa vulnerável a autuação de 3,0% das transações comerciais ou 

operações financeiras, conforme Previsto no ar�go 57 da Lei n º 12.873,  de 2013.

Desde já, grato pela paciência e cooperação, quaisquer dúvidas, estamos à 

disposição.

Empresa:

CPF:

_____________________________

Responsável:
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