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Nota Orientativa S-1.0 – 11.2022 

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 parágrafo iniciado por “O eSocial disponibiliza para o 
MEI......” 

7.3.2 
Inclusão do parágrafo iniciado por “A aplicação para fazer a Consulta 
Qualificação Cadastral......” 

8.1 
Nova redação do item iniciado por “4 – Aplicativo governamental – 
Simplificado Pessoa Jurídica:....” 

10.3.4 
Alteração do nome do item 

Nova redação do parágrafo iniciado por “Já o FGTS, quando devido, 
tem tratamento diferente....” 

10.3.4.1 
Inclusão do parágrafo iniciado por “Ressalte-se que, no que se refere 
ao FGTS....” 

10.3.5 Inclusão do item 

15.2 
Nova redação do parágrafo iniciado por “Os campos que compõem 
a identificação de um evento....” 

19 

Nova redação do parágrafo iniciado por “Os eventos de SST 
constituem a nova forma....” 

Nova redação do parágrafo iniciado por “Evento S-2220: neste 
evento é feito o acompanhamento....” 

 20.1 

Nova redação do parágrafo iniciado por “Excepcionalmente, para o 
quarto grupo....” 

Nova redação do parágrafo iniciado por “a) Um trabalhador que 
tenha ingressado....” 

Nova redação do parágrafo iniciado por “b) Um empregado público 
teve um afastamento....” 

Nova redação do parágrafo iniciado por “Apesar de ter sido 
definido....” 

Nova redação do parágrafo iniciado por “b) Utilização dos grupos....” 

Nova redação do parágrafo iniciado por “Estes grupos e o 
mencionado campo....” 

Nova redação do parágrafo iniciado por “Para os órgãos públicos, 
contudo, apesar....” 

Nova redação do parágrafo iniciado por “a) Trabalhador que em 
22/08/2022....” 

Nova redação do parágrafo iniciado por “b) Trabalhador que em 
22/08/2022....” 

Nova redação do parágrafo iniciado por “c) Trabalhador que em 
22/08/2022....” 

Nova redação do parágrafo iniciado por “d) Trabalhador que em 
22/08/2022....” 



Inclusão do parágrafo iniciado por “e) Trabalhador iniciou 
recebimento de abono permanência em 15/10/1021....” 

Inclusão do parágrafo iniciado por “f) Trabalhador iniciou 
recebimento de abono permanência em 21/01/1022....” 

20.3 Inclusão do item 

III 

S-1000 Inclusão dos itens 12 e 12.1 

S-1010 Nova redação dos itens 12.1 e 12.2 

S-1200 
Nova redação do item “Prazo de envio” 

Nova redação da alínea “c” do item 32.3.1 

S-1202 

Nova redação do item “Prazo de envio” 

Nova redação do item 3.1 

Exclusão do item “9. Exercício de mandado eletivo” e do item 9.1 

Inclusão dos itens 13, 13.1, 14 e 14.1 

S-1207 
Nova redação do item “Prazo de envio” 

Inclusão dos itens 7 e 7.1 

S-1210 Nova redação do item 1.8 

S-1260 Nova redação do item “Prazo de envio” 

S-1270 Nova redação do item “Prazo de envio” 

S-1280 Nova redação do item “Prazo de envio” 

S-1299 Nova redação do item “Prazo de envio” 

S-2200 
Nova redação da alínea “a” do item “Prazo de envio” 

Inclusão dos itens 8.3, 15.2, 22.11.3, 22.11.4, 25, 25.1, 26 e 26.1 

S-2205 Inclusão do item 1.7 

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

Nova redação do item 6.1 

S-2210 
Inclusão do item 1.9 

Nova redação do item 4.2 

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

S-2230 

Alteração do conteúdo das colunas “Descrição” e “Indicação de 
obrigatoriedade” do código de afastamento 6 da tabela constante 
no item 2.1 

Inclusão dos itens 14 e 14.1 

S-2240 
Inclusão dos itens 1.6, 15 e 15.1 

Nova redação do item 3.5 

S-2299 
Inclusão do item 5.3 

Nova redação do item 5.1 

S-2300 

Inclusão do item 14.5.2 

Nova redação do parágrafo iniciado por “Os trabalhadores das 
categorias....” do item “Quem está obrigado:” 

Nova redação do item 10.5 

 

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 11.2022) 


