


e-Social
Pontos de Atenção



É um Sistema Públ ico 
de Escr i turação Digita l .



Legislação

Constituição Federal, arts. 37, XXII

Lei 8.212 de 1991, art. 32

Lei 11.457 de 2007

Decreto 6.022 de 2007



CENÁRIO ATUAL
Várias entidades e canais de comunicação

DIRF
Formulário 
de Seguro

GPS

CAGED

Livro 
de Registo do 
Empregado

PPP

Arquivos
Eletrônicos

MANAD

GFIP

Folha de
Pagamento

RAIS

CAT



NOVO CENÁRIO
Comunicação apenas pelo canal do e-Social



Confira o cronograma 
de implantação do 

Cadastros do
empregador e tabelas

GRANDES
EMPRESAS

Dados dos trabalhadores e seus
vínculos com as empresas

(eventos não periódicos)

Folha de pagamento

Substituição da GFIP (guia de 
informações à Prevideência Social)

Dados de segurança e saúde 
do trabalhador

*Empresas com faturamento anual maior que R$ 78 milhões
*Inclusive micro, pequenas e MEIs que tenham empregados
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Janeiro

2018

Março

2018

Maio

2018

Julho

2019

Janeiro

DEMAIS
EMPRESAS

2018

Julho

2018

Setembro

2018

Novembro

2018

Janeiro

2019

Janeiro

ÓRGÃOS
PÚBLICO

2018

Janeiro

2018

Março

2018

Maio

2018

Julho

2019

Janeiro





Horas Extras
A Legislação só permite 2 horas 
extraordinárias por dia de trabalho.

Inclui-se nessa horas as compensadas.

Sendo assim deve-se observar este limite.



Segurança no Trabalho
PPP e PCMSO sempre atualizados

Exames periódicos

Médico do trabalho que será 

responsável em imputar as 
informações.

Ligação entre a função a descrição e 
o acidente de trabalho.

Exame admissional 



Cadastro do Empregado
Informações do trabalhador deve ser passada pelo validador 
antes do registro.

Exame admissional

Alteração de informações até o 7º dia do mês seguinte - 
ex: Casamento, nascimento do filho



Cadastro do Empregador
Relação de cargos e salários. 

Folha de pagamento com regime de competência.

Sistema de quotas - Ex: menos aprendiz e Deficientes



Prazo para envio das informações

Até o 7º dia do mês seguinte

Acidente do Trabalho, em 24 horas.



Multas
R$ 3.000,00 por informação enviada com atraso (por funcionário)

R$ 800,00 no caso de empresas optantes pelo Simples Nacional.



Prazos para envio das informações
Informações da folha: dia 30

Solicitação de férias: 30 dias de antecedência

Aviso dispensa: 1 dia antes

CAT: até 24 horas após o ocorrido

Admissão: 1 dia antes do início das atividades laborais, inclusive 
o exame médico

Lembrando que a documentação deve ser validada pelo 
Aplicativo do Governo, e nesta data deve estar tudo certo. 
(Enviar pelo menos com 2 dias de antecedência)

O exame médico admissional não poderá mais ser avulso, a 
empresa deverá ter um contrato com a Clínica de medicina do 
Trabalho



(11) 5584- 2713
fabiana@azeplan.com.br
R. Prof Aprigio Gonzaga, 282

A Azeplan é uma empresa contábil localizada em São Judas, São Paulo. Com 22 

anos de experiência no mercado, cuja principal especialidade é atender 

empresas dispostas a crescer, aprimorar sua gestão e se desenvolver em seus 

respectivos setores de atuação.

Os últimos 22 anos foram determinantes para que pudéssemos aprender e 

lapidar aquilo que já era bom. A Azeplan está mais especializada do que nunca, 

e trabalhamos cada vez mais para garantir a sua satisfação e os seus resultados.

Através de profissionais especializados e altamente qualificados, nossos serviços 

são conduzidos com excelência, visando atender as necessidades dos clientes 

que temos em nossa carteira, priorizando um atendimento completamente 

personalizado e uma experiência única sobre a contabilidade.


