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Nota Orientativa S-1.0 – 08.2021 

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 

Capítulo 
Item/ 

evento 
DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO 

 

8.6 Inclusão do item 

9 Exclusão da linha relativa à Tabela 16 

10.3 Nova redação do parágrafo iniciado por “Saliente-se que o eSocial...” 

10.3.2 
Nova redação do parágrafo iniciado por “O movimento relativo à 
folha de pagamento...” 

15.2 
Inclusão do parágrafo iniciado por “Os campos que compõem a 
identificação...” 

20 
Nova redação da alínea iniciada por “a) mesmo a informação sendo 
prestada...” 

20.1 
Alteração do nome do item 

Nova redação do parágrafo iniciado por “A partir do início da 
obrigatoriedade...” 

III 

S-1000 Alteração da redação do item 7.5 

S-1010 
Alteração da redação do item 1.4 

Exclusão do item 17.1 

S-1070 
Alteração da redação dos itens “Conceito” e “Quem está obrigado” 

Exclusão do item 7.1 

S-1200 
Alteração da redação do exemplo 2 do item 25.2 

Inclusão do item 36 

S-1202 Inclusão do item 1.5 

S-1207 Inclusão do item 1.6 

S-1260 

Alteração da redação do item “Quem está obrigado” 

Alteração da redação do título do item 1 

Inclusão dos itens 1.4 a 1.6 

S-2205 Inclusão do item 1.6 

S-2210 
Alteração da redação do item 1.3 

Inclusão dos itens 1.4 a 1.8 

S-2230 
Inclusão do item 1.4 

Inclusão dos códigos 39 e 40 na tabela do item 2.1 

S-2231 Alteração da redação do item “Conceito” 

S-2240 
Alteração da redação dos itens 1.5 e 11.1 

Inclusão do item 4.4 

S-2299 
Alteração da redação dos itens 1.3, 3.1 e 8.5 

Inclusão do item 14.3 

S-2300 
Alteração da redação do item “Quem está obrigado” 

Alteração da redação do item 10.2 

S-2418 Alteração da redação da alínea “b” do item 1.2 
  



Anexo I Glossário 
Inclusão dos itens “Administração pública direta, autárquica, 
fundacional e outros” e “Exercício de trabalhador em outro órgão” 

Exclusão do item “Cargo” 

 

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 08.2021) 


