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Nota Orientativa S-1.0 – 07.2021 

1. Objetivo 

Esta Nota Orientativa tem como objetivo apresentar os ajustes realizados na Versão S-

1.0 do MOS – Manual de Orientação do eSocial. 

2. Alterações introduzidas no MOS, a partir desta data 

Capítul
o 

Item/ 
evento 

DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO 

I 

6 
Nova redação do parágrafo iniciado por “Essa sequência a ser 
observada conduz ao...” 

8.3 

Nova redação do parágrafo iniciado por “As informações relativas à 

identificação do declarante...” 

Nova redação do parágrafo iniciado por “Considerando que as 

informações integrantes dos eventos de tabelas...” 

10.1 
Nova redação do parágrafo iniciado por “Estes eventos 

complementam a estrutura...” 

12 

Nova redação do parágrafo iniciado por “A situação sem 
movimento...” 

Nova redação do parágrafo iniciado por “Em razão de legislação 
específica...” 

20 

Nova redação do parágrafo iniciado por “Os órgãos da 
administração...” 

Nova redação do parágrafo iniciado por “Quanto aos órgãos 
públicos da administração direta federal...” 

Inclusão do parágrafo iniciado por “Apesar de as empresas públicas 
e sociedades de economia mista...” 

20.1 Inclusão do item 

20.2 Inclusão do item 

21.1.3 Nova redação do item 

III 

S-1000 
Inclusão do item 10  

Inclusão do item 3.3 

S-1005 

Alteração da redação dos itens “Quem está obrigado” e “Prazo de 
envio” 

Alteração da redação do item 11.1 

Inclusão do item 11.2 

S-1010 
Nova redação dos itens 8.1, 15.1 e 15.2 

Inclusão dos itens 8.2, 8.3, 15.3, 18 e 19 

S-1200 
Alteração do item 13.1 e inclusão do exemplo 3 

Inclusão dos itens 13.2, 13.3, 34 e 35 

S-1207 
Alteração da redação do item “Conceito” 

Inclusão do item 1.5 

S-1210 Alteração da redação do item 1.8 

S-1260 
Alteração da redação dos item “Quem está obrigado” 

Alteração da redação do item 1.2 



Alteração da redação do título do 8 

Inclusão do item 10 

S-1280 Inclusão do item 1.4 

S-1298 Inclusão do item 1.4 

S-1299 
Alteração da redação do item 1.6 

Inclusão dos itens 1.8 e 1.9 

S-2190 Alteração da redação dos itens 1.2 e 1.3 

S-2200 

Alteração da redação do item “Prazo de envio” 

Alteração da redação dos itens 19.3, 21.5 e 23.4 

Inclusão dos itens 19.4 e 19.5 

S-2206 

Alteração da redação dos itens 5.1 e 5.2 

Exclusão do item 5.3 

Inclusão do item 9.5 

S-2210 Alteração da redação dos itens 4.1 e 4.2 

S-2220 
Alteração da redação do item “Prazo de envio” 

Inclusão do item 7 

S-2230 
Alteração do conteúdo da coluna “Indicação de obrigatoriedade” 
dos códigos de afastamento 5 e 10 da tabela constante no item 2.1 

S-2231 Alteração da redação do item “Conceito” 

S-2240 

Alteração da redação do item “Prazo de envio” 

Alteração da redação dos itens 12.1, 12.2 e 13.1 

Inclusão do item 14 

S-2299 

Alteração da redação do item “Prazo de envio” 

Alteração da redação do item 8.4 

Inclusão do item 8.5 

S-2300 
Alteração da redação dos itens “Conceito”, “Quem está obrigado” 
e “Prazo de envio” 

Inclusão do item 8.3 

S-2400 
Alteração da redação dos itens “Conceito”, “Quem está obrigado” 
e “Prazo de envio” 

S-2410 
Alteração da redação dos itens “Conceito”, “Quem está obrigado” 
e “Prazo de envio” 

S-3000 
Alteração da redação do item 1.4 

Inclusão do item 3.3 

S-5011 Alteração da redação do item “Conceito” 

 

3. Versão consolidada do MOS 

Encontra-se disponível no Portal do eSocial a versão consolidada do MOS, intitulada S-

1.0 (consol. até a NO S-1.0 07.2021) 

 


