
 

 

Prezado Cliente, 

 

O E-Social é uma ação conjunta dos seguintes órgãos e entidades do governo 
federal; Caixa Econômica Federal, Instituto Nacional do Seguro Social – 
INSS, Ministério da Previdência – MPS, Ministério do Trabalho e Emprego 
– MTE, Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB. O Ministério do 
Planejamento também participa do projeto que visa eliminar de uma só vez as 
inúmeras obrigações acessórias, tais como CAGED, RAIS, DIRF, GFIP etc.  

Através do E-Social o governo federal está unificando todas as “OBRIGAÇÕES 
ACESSÓRIAS” supracitadas. Essa unificação será mediante um sistema on-
line via WEB, entre as Empresas e/ou os Escritórios de Contabilidade que as 
representam. 

 

- COMO VAI FUNCIONAR O E-SOCIAL?  

A Contabilidade terá obrigação de informar as ações da Empresa no dia 
corrente do acontecimento no Portal do E-Social. 

OBSERVAÇÃO: A falta de observância do envio acarretará “multas” de valor 
expressivo, já expressos no Portal (portal.esocial.gov.br). 

Através do E-Social, os Órgãos Competentes do Governo passa a obter em 
tempo real todas as informações do Empregador e dos seus Empregados. 

O E-Social vem a ser um “Divisor de Águas” no relacionamento entre o 
Governo e Empresas. 

Situações que já se tornaram rotinas nas Empresas, tais como; 

1 - Aviso retroativo; 

2 – Férias sem a comunicação com antecedência de 30 (trinta) dias. Etc... 

Terão que ser eliminadas de imediato, ou seja, a CLT terá que ser cumprida na 
sua essência, pois todas as ocorrências serão remetidas aos Órgãos Públicos 
através do portal, reiterando, sob pena de multa. 

 

 



 

 

COMO PROCEDER? 

A ASACONT e seus parceiros em Software, já vêm trabalhando há tempos no 
E-Social, pois precisávamos chegar ao presente momento, devidamente 
preparados, instruídos e munidos das ferramentas necessárias para atender 
os nossos Clientes, entretanto chegou a hora de passar para você “CLIENTE 
DA ASACONT”. 

As Empresas que não se conscientizarem para as mudanças, não 
sobreviverão. 

A postura que o Governo está adotando é de possuir todos os dados dos 
cidadãos que atuam dentro da formalidade, a ponto de alguns palestrantes já 
considerarem que dentro de um futuro bem próximo o empregador vai emitir o 
seu contracheque no site do Governo.  

COM ISSO SOLICITAMOS: 

A todos os nossos Clientes, se organizem de forma tal, para que a partir da 
presente data possam fazer a coleta dos documentos necessários para cada 
ocorrência com objetividade e precisão, pois a organização será um fator 
preponderante para que possam proceder o envio dos formulários e 
documentos solicitados, bem como prestar as informações de férias, 
admissões, rescisões, atestados, faltas, acidentes de trabalho e 
afastamentos em tempo hábil para que possamos atender ao E-Social. 

 

OBRIGAÇÕES A SEREM ADOTADAS: 

1 – PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) e PPRA 
(Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) – Elaborado por uma clínica 
especializada em medicina do trabalho. 

2 – ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) – Deve ser providenciado antes dos 
seguintes eventos: 

A) ADMISSÃO – Cada novo funcionário deverá fazer o exame, antes mesmo do 
primeiro dia de trabalho e enviar para contabilidade juntamente com a Ficha 
de Admissão preenchida e os documentos pessoais. 

B) PERIÓDICO – A cada ano os funcionários deverão fazer um novo exame 
reavaliando suas condições e em casos específicos serão exigidos exames 
complementares. 



 

 

C) DEMISSÃO – O funcionário deverá fazer o exame demissional independente 
do tempo de serviço.  

Todos os itens acima, são realizados por uma clínica especializada em 
medicina do trabalho. 

3 – CONTROLE DE PONTO – As empresas que possuem acima de 10 (dez) 
funcionários deverão obrigatoriamente adotar o controle de ponto, seja ele 
manual, mecânico ou eletrônico a escolha da empresa, e deve ser enviado para 
contabilidade até dia 30 de cada mês para fechamento da folha de pagamento, 
o E-Social não permitirá fechamento antecipado da folha de ponto, como por 
exemplo, contabilizar o ponto do dia 25 de um mês até 25 do outro mês. Cabe 
ressaltar que mesmo não havendo obrigatoriedade é recomendável que nos 
estabelecimentos com até dez empregados seja feito o controle do horário de 
trabalho, pois no caso de uma reclamação trabalhista, o empregador não terá 
dificuldade em comprovar qual foi de fato a jornada de trabalho que o 
empregado cumpriu. 

4 – CERTIFICADO DIGITAL – As empresas com mais de 3 (três) empregados 
deverão possuir obrigatoriamente o Certificado Digital. As empresas que ainda 
não tem, podem entrar em contato com a Contabilidade para que possamos 
passar a opções dos certificados. 

PRAZOS PARA ENVIO DE INFORMAÇÕES DOS EVENTOS: 

A) FÉRIAS – no mínimo 30 (trinta) dias antes da data de início. 

B) RESCISÃO AVISO TRABALHADO – no mínimo 30 (trinta) dias antes da 
data de início. 

C) RESCISÃO AVISO INDENIZADO – no mínimo 01 (um) dia antes da data. 

D) PEDIDO DE DEMISSÃO COM CUMPRIMENTO DE AVISO PRÉVIO – no 
mínimo 30 (trinta) dias antes da data de início. 

E) PEDIDO DE DEMISSÃO SEM CUMPRIMENTO DE AVISO PRÉVIO – 
imediatamente. 

F) ADMISSÃO – no mínimo 05 (cinco) dias antes da data de início do trabalho 
(o funcionário deverá ter toda documentação em dia e número de PIS já 
cadastrado). 

G) ALTERAÇÃO DE CARGO OU SALÁRIO – no mínimo 05 (cinco) dias antes 
da data. 



 

 

H) AFASTAMENTOS POR DOENÇA OU ATESTADOS MÉDICOS – 
imediatamente. 

I) ACIDENTE TABALHO – imediatamente. 

J) FALTAS – imediatamente. 

A partir de Outubro/18 esses prazos deverão ser adotados em todos os 
procedimentos citados acima, o descumprimento desses prazos acarretará em 
multa imediata por cada omissão. 

 

Qualquer dúvida, estamos à disposição. 

 

 

ASACONT ASSESSORIA CONTÁBIL 

 


