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O que é o eSocial? 

O eSocial é uma 
plataforma online
que tem como 
finalidade a 
unificação das 
transmissões das
informações 
trabalhistas.
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O que é o eSocial? 
Os empregadores passarão a comunicar ao Governo,de 
forma unificada, todas as informações relativas aos 
trabalhadores, como vínculos, contribuições 
previdenciárias, folha de pagamento, DIRF, RAIS, 
CAGED, comunicações de acidente de trabalho, 
PCMSO, PPP, PPRA, LTCAT, ASOs, aviso prévio, 
escriturações fiscais e informações sobre o FGTS.

As multas do Ministério do Trabalho pelas 
inconformidades, erros, falta de informações ou 
reprocessamento serão automáticas gerando as guias 
no momento do processamento das informações.
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Cronograma 
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As admissões dos funcionários deverão ser 
comunicadas ao e-social obrigatóriamente com  01 dia 
antes do ínicio do trabalho, portanto não existirá mais 
admissões retroativas.

Antes de contratar o
funcionário deverá 
ser feita a qualificação
cadastral no portal do
e-social, haja visto que
pode haver inconsistências no cadastro do novo 
funcionário com os órgãos oficiais, e o mesmo só 
poderá entrar na folha com os dados corretos, pois 
trava a transmissão da Folha de Pagamento da 
Empresa gerando multa pela não entrega.

A multa do Ministério do Trabalho e Previdência Social 
para registros retroativos de funcionários inicialmente 
é de R$ 3.000,00 por funcionário. 

Admissões
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Folha de Pagamento
Envie as informações de acordo com o calendário de 
fechamento da folha.
As informações devem chegar de forma ordenada e de 
uma vez, haja visto que qualquer(eis) alterações na folha 
de pagamento será enviada automaticamente ao portal 
do e-social.

Possuímos várias opções para o envio das informações 
referentes ao fechamento mensal da Folha de 
Pagamento, tais como, e-mail, Whatsapp, Plataforma 
Sage e Plataforma iDocumentos. (consulte-nos) 

As multas do Ministério do Trabalho e Previdência Social 
para reprocessamento(s) da Folha de Pagamento é de 
R$ 1.812,17.
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Alteração de dados

Informe as alterações no contrato de trabalho e nos 
dados cadastrais (endereço, estado civil, dependentes, 
escolaridade e etc) entre outros no início e na vigência 
do contrato de trabalho.

 

Disponibilizamos em nossa página na internet o 
download do formulário de alteração cadastral   
www.limercont.com.br/site/downloads

As multas do Ministério do Trabalho e Previdência Social 
por empregado com informação cadastral errada é de R$ 
402,54
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Alteração de cargo e salário

Informe as mudanças de cargo ou salário antes do 
trabalhador exercer as novas atividades, pois o cargo 
precisa respeitar o nível de escolaridade exigida no CBO 
(Cadastro Brasileiro de Ocupações) e deverá realizar o 
exame de mudança de função.

 

Disponibilizamos em nossa página na internet o 
download do formulário de alteração cadastral   
www.limercont.com.br/site/downloads 

As multas do Ministério do Trabalho e Previdência Social 
por empregado com informação cadastral errada e ou 
com atraso é de R$ 402,54
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Afastamentos temporários

Informe sempre que houver férias, licença maternidade, 
auxílio-doença, entre outros, no mês do afastamento.

Disponibilizamos em nossa página na internet o 
download do formulário de concessão de férias em   
www.limercont.com.br/site/downloads

As multas do Ministério do Trabalho e Previdência Social 
por empregado com a falta de comunicação ou 
informação errada tem o valor inicial de R$ 1.812,87.
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Acidente de Trabalho

Se houver acidente de trabalho, investigue o que 
ocorreu, consiga testemunhas, tire fotos, veja a 
necessidade ou não de boletim de ocorrência, preencha 
o formulário de ocorrência da CAT e envie cópia do 
documento do hospital para abertura de CAT para que 
seja enviada ao orgão competente, pois o prazo é de 24 
horas e no caso de morte no mesmo dia. 

Disponibilizamos em nossa página na internet o 
download do formulário de ocorrência da CAT em   
www.limercont.com.br/site/downloads

As multas do Ministério do Trabalho e Previdência Social 
por empregado com a falta de comunicação ou 
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Férias

Acompanhe o processo de férias desde a assinatura do 
aviso de férias, que precisa ser em até 30 dias antes do 
início, até o término.

Não é permitido receber férias e continuar trabalhando.
 
Disponibilizamos em nossa página na internet o 
download do formulário de concessão de férias em   
www.limercont.com.br/site/downloads 

As multas do Ministério do Trabalho e Previdência Social  
por funcionário que estiver trabalhando no período de 
férias é de R$ 106,54.
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PCMSO
O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (P.C.M.S.O) 
é obrigatório anualmente para as empresas que possuem 
funcionários, esta norma é regulamentada segundo o subitem 7.2.1 
n.º 07 do Ministério do Trabalho e Emprego. O P.C.M.S.O se trata da 
parte integrante do conjunto mais amplo de iniciativas da empresa 
no campo da saúde dos trabalhadores, devendo estar articulado com 
o disposto nas demais normas reguladoras. 

Esta norma tem como objetivo prevenir, monitorar e controlar 
possíveis danos a saúde e integridade do empregado, assim como 
também detectar riscos prévios, especialmente no que diz respeito 
as doenças relacionadas ao trabalho. Como exemplo, o PCMSO pode 
exigir a análise do ambiente de trabalho dos funcionários a fim de 
identificar riscos que podem afetar o agravo a saúde dos 
colaboradores,  por conta disso pode ser solicitado uma série de 
exames clínicos e complementares específicos para cada tipo de 
nível de risco da empresa.

As multas do Ministério do Trabalho por não possuir o Programa é de 
carater administrativo variável entre R$ 2.396,52 a R$ 6.708,08.
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PPRA
A sigla P.P.R.A significa Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais deve ser anualmente realizado obrigatoriamente as 
empresas que possuem funcionários.

Conforme, o subitem 9.1.3 da norma regulamentadora nº 09 do 
Ministério do Trabalho e Emprego, trata-se da parte integrante do 
conjunto mais amplo das iniciativas da empresa no campo da 
preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, devendo 
estar articulado com o disposto nas demais normas 
regulamentadoras, em especial com o Programa de Controle Médico 
de Saúde Ocupacional – PCMSO previsto na norma regulamentadora 
nº 07.
Segundo o item 9.1.5 da NR-07, entendem-se como riscos 
ambientais os agentes físicos, químicos e biológicos existentes nos 
ambientes de trabalho que, em função de sua natureza, 
concentração ou intensidade e tempo de exposição, são capazes 
causar danos à saúde do trabalhador.

As multas do Ministério do Trabalho por não possuir o Programa é de 
carater administrativo variável entre R$ 2.396,52 a R$ 6.708,08.
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LTCAT
A sigla LTCAT significa Laudo Técnico das Condições do Ambiente de 
Trabalho. Trata-se de um documento estabelecido e adotado pelo 
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS na comprovação da 
exposição aos agentes ambientais nocivos à saúde ou à integridade 
física do trabalhador sendo identificado no PPRA. 

O objetivo do LTCAT Conforme, estabelece o art. 58 da lei nº 8.213, 
de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre os planos de benefícios da 
previdência social, o Laudo Técnico das Condições do Ambiente de 
Trabalho – LTCAT tem como objetivo identificar a exposição aos 
agentes físicos, químicos, biológicos ou a associação de agentes 
prejudiciais à saúde ou à integridade física do trabalhador, para fins 
de concessão da aposentadoria especial.

As multas do Ministério do Trabalho por não possuir o Programa é de 
carater administrativo variável entre R$ 2.396,52 a R$ 6.708,08.
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Exames médicos ASOs

O Atestado de Saúde Ocupacional ou ASO trata-se de 
um documento de caráter médico-avaliativo, em que se 
avalia e estabelece o estado de saúde do trabalhador, 
assim como se está apto a exercer determinado cargo ou 
função na empresa.

Esteja em dia com os exames dos trabalhadores, agende 
o admissional, periódico, retorno ao trabalho, mudança 
de função, toxicológico e demissional, de acordo com 
cada caso.

As multas do Ministério do Trabalho por não 
cumprimento variam e podem chegar até R$ 4.025,33 
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Controle de Frequência

relógio ponto

Verifique o horário dos funcionários. Não são permitidas mais que 
duas horas extras diárias e o intervalo de repouso entre jornadas 
(inter-jornadas) não pode ser inferior a onze horas. 

Devem ser respeitados os horários com 04 registros
diários (entrada ao trabalho, saída para refeição, 
volta ao trabalho e saída do trabalho).

O cartão de ponto manual não pode
 haver rasuras ou falta de marcações.

O cartão de ponto eletrônico, não 
poderá haver a falta de registro de 
ponto e se houver deverá ser feito um
relatório de ocorrência sobre o fato e 
assinado pelo empregador e empregado 
explicando o fato. 

Faltas por doenças ou declarações médicas deverão ser comprovados 
por atestados médicos entregues imediatamente e apurados pela 
Empresa para que o mesmo seja lançado no e-Social.

As multas do Ministério do Trabalho é por colaborador é de R$ 37,83 
com excesso de jornada, em casos de não cumprimento do descanso 
e não apresentação de atestados, o valor é dobrado em casos de 
reincidência, oposição ou desacato.
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Rescisão

A rescisão contratual deve seguir as normas da CLT e/ou com a 
Convenção Coletiva de Trabalho, respeitando o prazo para 
pagamento das verbas rescisórias, de 10 dias após o desligamento, 
qualquer que seja o motivo da rescisão.

A multa do Ministério do Trabalho pelo não pagamento da rescisão no 
prazo é de 01 salário contratual do funcionário.
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Suporte e Redes Sociais

Deixamos abertos vários canais de atendimento para dúvidas, 
sugestões sobre os novos procedimentos do e-Social. 

19.99247-4783

19.99247-4783

19.3704-0935 | 3453-1361

dpa@limercont.com.br

Acompanhe todas as nossas publicações, com muitas notícias, 
novidades da área contábil e empresarial.

www.limercont.com.br
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Conclusões finais
Visão da Limercont:

“O processo começa a ficar mais amplo.” 
Quando falamos de serviços de Assessoria, aqui no caso Folha de 
pagamento, o cliente passa a ter imensa responsabilidade no que se 
refere aos prazos de envio de informações para sua contabilidade 
(Processamento de Folha de Pagamento), na qualidade das 
informações e principalmente estabelecendo processos bem definidos 
para documentar e relatar aos responsáveis por fazer o processamento 
e envio das informações ao e-Social. Ou seja, mudança de cultura, que
começa de cima para baixo, dentro da organização.

Compromisso do 
empresário:

Os desafios enfrentados
pelas empresas para se 
adaptarem ao eSocial é 
desgastante e muito 
trabalhosa, pois se muda o jeito e o tratamento como era feito antes os 
envios dos arquivos referentes a Folha de Pagamento.
A mudança cultural do empresariado e os ajustes das operações no RH 
interno da empresa são os principais. Somente com um bom 
planejamento as organizações poderão transformar os hábitos que não 
são aderentes ao projeto e fazer as modificações necessárias em seus 
processos.
As empresas precisam se organizar o quanto antes. É preciso mapear 
eventuais dificuldades e problemas nas companhias e corrigir antes da 
obrigatoriedade do eSocial.
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