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eSocial

?
O que é o eSocial?

É o Sistema de Escrituração Fiscal

Digital das Obrigações Fiscais,

Previdenciárias e Trabalhistas. É um

projeto do Governo Federal criado por

meio do decreto 8.373 de 11 de

dezembro de 2014. Trata-se de um

sistema do governo que unificará o

envio das informações de

empregados e estagiários.

Qual é o objetivo do eSocial?

Uniformizar, centralizar as obrigações

e combater a sonegação, viabilizando

a garantia aos direitos previdenciários

e trabalhistas.
Convênio: 

Executivo e 

demais Poderes



Comitê 
Estratégico

PGE, SEFAZ e IPEprev
Coord: SPGG

Comitê Executivo
SPGG, SEFAZ, PGE, 

PROCERGS, IPEprev ,

Coord: SPGG e SEFAZ
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eSocial/ 
EFD-Reinf

eSocial

Adm.
Direta

Adm.
Indireta

SECOM SEDUC... EDP DAER ...

Secretaria 
Executiva

• mobilização dos órgãos e entidades que deverão prestar informações ao eSocial e à EFD-Reinf;
• participação dos integrantes dos Comitês nas discussões sobre o eSocial e a EFD-Reinf em nível nacional;
• instituir a Secretaria Executiva do eSocial, para dar apoio administrativo e organizacional aos Comitês;
• designar, em conjunto com o Comitê Executivo, o Coordenador do Comitê, que coordenará também a

Secretaria Executiva.

• elaborar as diretrizes e coordenar as ações necessárias para a adequação dos sistemas informatizados e
das rotinas de trabalho para a transmissão de dados para o eSocial;

• direcionar, acompanhar, avaliar e assegurar o funcionamento eficiente e coordenado das ações entre os
integrantes dos órgãos que compõem o Comitê Executivo do eSocial;

• orientar a alocação de recursos humanos, materiais e tecnológicos para a execução das ações necessárias
à adaptação dos sistemas informatizados e das rotinas de trabalho para a prestação de informações ao
eSocial;

• orientar e acompanhar o cronograma de execução das atividades pelos núcleos operacionais;
• fazer a intercomunicação contínua dos órgãos e das entidades envolvidos;
• estabelecer o cronograma de trabalho;
• zelar pelo cumprimento dos prazos de adequação dos sistemas e das rotinas de trabalho;
• avaliar permanentemente o desenvolvimento das atividades e os resultados obtidos;
• convidar entidades da Administração Indireta, conforme necessidade, para melhor entendimento das suas

peculiaridades.

eSocial - Governança

Demais 
Poderes

• Apoiar  o comitê para:
• Estruturar os núcleos 

operacionais;
• Monitorar as atividades; 
• Estabelecer os 

cronogramas; 
• Garantir a integração entre 

as equipes de trabalho;
• Sinalizar pontos de 

atenção e risco;
• Apoiar no cumprimento do 

planejamento.

Núcleos 
Operacionais 
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Administração
Indireta

...

EDP

Núcleo 
Operacional

RH

Local

DAER

Núcleo 
Operacional

DAER

RH

Local

...

eSocial - Operação

SECOM SEDUC

Administração
Direta

...

Núcleo 
Operacional

EDP

RH

Local

Núcleo 
Operacional

SEDUC

RH

Local

Núcleo 
Operacional

SECOM

Solicitada a Composição do Núcleo Operacional de cada Entidade             
Todas as entidades já efetuaram a indicação

ENTIDADES



Núcleos Operacionais do eSocial

Ingressos Desligamentos Afastamentos

T S V E Integrações

RH Local Indireta X

Benefíciários

Entidade XDAER
. . . . . . 

EDP

XML

Recibo

Inconsistência

✓ Resolver  Inconsistências

✓ Enviar 

✓ Apurar Inconsistências

SUGEP
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Realizações – Fase 2 – Eventos não Periódicos 

Trabalhadores e seus Vínculos

✓ Iniciado o envio para a Produção:

Enviado um servidor para validação da integração entre os ambiente.

RECIBADO COM SUCESSO. 

✓ Homologação:

Realizada Capacitação eventos S-2200, S-2205 e S-2206, para Indiretas + SEDUC, 

totalizando 20 Núcleos Operacionais. 

Agenda diária para acompanhamento dos Núcleos Operacionais capacitados.

Das 14:00 às 16:00, para esclarecimento de dúvidas e apoio na operação. 

Link==> https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_ODg2MDJkNzYtMjJkZS00MTUzLWIxNmYtNTg3OWFlZWJlMTI4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%

22%3a%2215dcd909-8dc0-40e9-a1e5-cecb053cdd1a%22%2c%22Oid%22%3a%2290d37595-af14-4810-8c6c-

32cca41a83a2%22%7d

13 Núcleos Operacionais já iniciaram o envio, 7 ainda estão ausentes. 



16h

eSocial - Fase 2 – Eventos não Periódicos

Trabalhadores e seus Vínculos

Pré-requisito

Fase 1 – Envio dos 

Eventos de 

Cadastro 

Concluída

NOV/21

Início da Homologação;

Criação dos Núcleos Operacionais;

Estruturação da SUGEP;

Planejamento da Capacitação

DEZ/21 – JAN/22 

Início do envio para a 

produção pelos 

Núcleos Operacionais

Entidades da Adm 

Indireta + SEDUC

Dez/21

CAPACITAÇÂO INDIRETAS 

+ SEDUC;

Preparação para o envio 

para a produção

Abr/22

Abertura da 

Produção 

Nacional 

08/04/2022 

para Fase 3 -

eventos 

periódicos;

Pré-requisito: 

Eventos da Fase 

2 enviados

DEZ/21 –

ABR/22

Envio para a 

produção 

Pelos Núcleos 

Operacionais 

Fev/22

CAPACITAÇÂO DIRETAS;

Preparação para o envio 

para a produção



10h

10h30

10h45

11h

16h11h2516h

3.

2.

Capacitação – Núcleo Operacional Diretas

31/01/2022 – 01/02/2022

✓ Usuário no RHE ativo;

✓ Ser capacitado no RHE e estar familiarizado com as rotinas do 
RH Local; 

✓ Acesso ao Certificado Digital da Entidade – Tipo A1; 
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3.

2.

Próximos Passos

✓ Informar, por email (esocial-gestão@spgg.rs.gov.br) dados dos sindicatos 
das categorias da sua entidade; (CNPJ, DATA BASE, VIGÊNCIA).   

✓ Coletar os novos campos requisitados pelo eSocial para Adidos

enviando para DPROV; 

✓ Capacitação sobre os demais eventos da Fase 2 do eSocial; 
✓ S-2300, S-2306, S-2399 – Trabalhadores sem Vínculo;
✓ S-2230 – Afastamento Temporário;
✓ S-2231 – Cessão e exercício em outro órgão;
✓ S-2298 – Reintegração;
✓ S-2299 – Desligamento; e
✓ S-3000- Exclusão de Eventos. 

✓ Equipe de desenvolvimento (Procergs/Techne) está tratando as 
inconsistências encontradas no envio dos Dependentes nos eventos S-
2200.

mailto:esocial-gestão@spgg.rs.gov.br


Silvia Mozzini

silvia-mozzini@spgg.rs.gov.br

Janaina Sodré

Ivan Rosa

Gilberto Soper

mailto:silvia-mozzini@planejamento.rs.gov.br

