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Nota Orientativa S-1.0 – 03.2021 

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 

1.1 
Inclusão de frase no final do parágrafo iniciado por “As informações 
já enviadas...” 

7.1 
Alteração da redação do parágrafo iniciado por “As pessoas físicas 
que exercem atividade econômica...” 

7.3.2 Alteração da redação do item 

15.2 
Alteração da redação do parágrafo iniciado por “Se o evento S-
1299...” 

19 Alteração da redação do item 

19.1 Alteração da redação do item 

21.1.3 Inclusão do item 

II 1.3.4 

Alteração da redação do parágrafo iniciado por “Outra configuração 
padrão utilizada...” 

Alteração da redação do parágrafo iniciado por “Observação: cabe 
destacar...” 

Inclusão do parágrafo iniciado por “Além disso, como regra geral...” 

Exclusão dos exemplos 1 e 2 

III 

S-1000 
Alteração da redação do item 5.1 

Inclusão dos itens 3.2, 8 e 9 

S-1005 
Alteração da redação do item 9.3 

Inclusão do item 5.2 

S-1010 

Alteração da redação dos itens 1.4, 12.4, 12.5 e 12.6 

Exclusão do parágrafo iniciado por “* Tipo Rubrica = [3 e 4]...” do 
item 13.1 

Inclusão do exemplo 3 no item 8.1 

S-1200 

Alteração da redação dos itens 18.2 e 29.1 

Alteração da redação do parágrafo iniciado por “Nos exemplos a 
seguir, são apresentados casos....” do item 5.1 

Exclusão do item 14 

Inclusão dos itens 16.2, 18.14 e 33 

Inclusão dos exemplos 6 e 7 no item 5.1 

Inclusão de observação nos itens 10.1 e 17.1 

S-1202 Inclusão de observação nos itens 4.1 e 8.1 

S-1207 Inclusão de observação no item 5.1 

S-1210 

Alteração da redação do item 4.1 

Inclusão do item 1.10 

Inclusão de observação no item 3.1 



S-1260 
Exclusão do item 7.2 

Inclusão do item 1.2 

S-1280 Alteração da redação das alíneas “d” e “e” do exemplo do item 2.2 

S-2190 Alteração da redação dos itens 1.2, 1.3 e 1.8 

S-2200 
Alteração da redação dos itens 6.1, 15.1 e 18.1 

Inclusão dos itens 17.2, 21.5, 23 e 24 

S-2206 

Alteração da redação dos itens 3.1 e 5.1 

Alteração do nome do item 6 

Inclusão dos itens 5.2, 5.3 e 6.5 

S-2210 Inclusão dos itens 1.3, 9.3, 13, 14 e 15 

S.2220 

Alteração da redação dos itens “Quem está obrigado”, 1.3, 1.5 e 3.1 

Exclusão do item 4 

Inclusão dos itens 1.7, 1.8, 1.9 e 6 

S-2230 

Alteração do conteúdo da coluna “Indicação de obrigatoriedade” 
dos códigos de afastamento 7, 31 e 35 da tabela constante no item 
2.1 

Inclusão dos itens 6.2 e 12 

S-2240 

Alteração da redação do conceito do evento e dos itens 1.1, 3.1, 3.2, 
4.1, 6.1 e 7.1 

Exclusão do item 1.3 e 5 

Inclusão dos itens 1.4, 1.5, 2.2, 2.3, 10, 11, 12 e 13 

S-2299 

Alteração do item “prazo de envio” 

Inclusão dos itens 3.3 e 13.2 e 16 

Inclusão de observação nos itens 9.1 e 11.1 

S-2300 

Alteração da redação do parágrafo iniciado por “Os trabalhadores 
da categoria....” do item “Quem está obrigado”. 

Alteração da redação dos itens 5.1 e 8.1 

Exclusão do item 5.2 

Inclusão dos itens 8.2, 15 e 16 

S-2399 Inclusão de observação no item 6.1 

S-2405 Alteração da redação do item 1.2 

S-3000 Alteração da redação do item 1.3 

 
Anexo I 

 
Glossári

o 

Alteração da redação do item “Empregados públicos” 

Exclusão do item “Fatores de risco” 

Inclusão do item “Agentes nocivos” 

Observação: os meros ajustes ou correções de redação não foram relacionados neste 

quadro quando não houve modificação no sentido do texto original. 

 

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 03.2021) 

 


