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Nota Orientativa S-1.0 – 10.2022 

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 

I 

2.1 Inclusão do item 

7.3.1 
Nova redação do parágrafo iniciado por “As regras adotadas pelo 
eSocial para validação do nome do trabalhador são:” 

12 
Nova redação do parágrafo iniciado por “Em razão de legislação 
específica, o Microempreendedor individual - MEI que não...” 

19 
Alteração do conteúdo das colunas S-2220 e S-2240 da linha 1XX do 
quadro constante no parágrafo iniciado por “Resumo da 
obrigatoriedade de envio das informações de SST, por categoria:” 

III 

S-1000 Inclusão do item 11 

S-1010 

Alteração da redação do item 12.1 

Alteração do conteúdo da coluna “IRRF” das linhas “Desconto de 
farmácia” e “Devolução de desconto de farmácia” do exemplo 
constante no item 15.1 

S-1020 Alteração da redação do item 4.3 

S-1200 

Alteração da redação dos itens 5.1, 12.1, 22.1 e 32.3.1 

Inclusão dos exemplos 8 e 9 no item 5.1 

Inclusão do item 22.2 

S-1210 Alteração da redação do item 1.8  

S-1280 Inclusão do item 5 

S-2200 

Alteração da redação dos itens 22.5, 22.8.1 

Inclusão do item 22.8.2 

Exclusão do item 22.11.2 

S-2206 Alteração da redação do item “Prazo de envio:” 

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

Inclusão do item 1.10 

S-2230 

Alteração do conteúdo da coluna “Indicação de obrigatoriedade” do 
código de afastamento 10 da tabela constante no item 2.1 

Alteração da redação da alínea “a” do item 6.1 

Exclusão dos itens 13 e 13.1 

S-2240 

Alteração da redação dos itens 12.1, 12.2 e 12.3 

Alteração da redação do título do item 13 

Exclusão do item 1.2 

S-2299 Inclusão do item 17 

S-2300 
Alteração da redação da alínea “b” do item 14.3.2 

Inclusão dos itens 7.3, 10,6, 14.4.6, 17 e 18 

S-2410 Inclusão do item 1.10 

Anexo I Glossário 
Alteração da redação dos itens “Bolsista” e “Cessionário” 

Inclusão do item “Estagiário” 



 

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 10.2022) 


