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GERÊNCIA TÉCNICA E DE SUPORTE AOS CONSELHOS TEMÁTICOS – GETEC 
Conselho de Relações do Trabalho – CONTRAB 
Fone: (51) 3347–8632 
E-mail: contrab@fiergs.org.br 
 

Nº 61 – 06 de setembro de 2021 

Ajustes dos Leiautes Versão S-1.0 do eSocial 

 

Foi publicada em 31-08-2021, no site do eSocial, a Nota Técnica S-1.0 nº 03/2021, que tem como objetivo 

apresentar os ajustes dos leiautes do eSocial que se fazem necessários. 

 

Abaixo ilustramos as alterações relacionadas à Segurança e Saúde do Trabalho com as respectivas previsões 

de implantação:  

  

 

1. Alterações já implantadas nos ambientes de produção restrita e produção: 
 

 

LEIAUTE DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO MOTIVO 

 

 

 
 

 

Tabelas 

 
 

Tabela 18 – incluídos códigos de 

motivo de afastamento [39, 40] 

e incluída compatibilidade entre 

o código de categoria [410] e os 

códigos de motivo de 

afastamento [05, 10]. 

1) Criados motivos de afastamento 

referentes a suspensão de pagamento 

de servidor público por não 

recadastramento e exercício em outro 

órgão de servidor ou empregado 

público cedido. 
 

2) Possibilitar a informação de S-2230 

com motivo de afastamento [05, 10] 

para trabalhador de categoria [410]. 
 

 

 

 

2. Alterações previstas para serem implantadas nas seguintes datas: 

 

• Ambiente de produção restrita: 04/10/2021 

• Ambiente de produção: 13/10/2021 
 

 

 

https://www.gov.br/esocial/pt-br/documentacao-tecnica/manuais/nota-orientativa-s-1-0-08-2021.pdf
https://www.gov.br/esocial/pt-br/documentacao-tecnica/manuais/nota-tecnica-s-1-0-03-2021.pdf


 

 

LEIAUTE DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO MOTIVO 

 

 

 

 

S-2210 

 

Grupo {atestado} – alteradas ocorrência 

e condição. 

 

 

Campos {hrAcid}, {hrsTrabAntesAcid} e 

{hrAtendimento} – alterado tipo. 

 

 

Campo {codSitGeradora} – alterada 

validação. 

A legislação exige que a CAT seja 

informada com os dados do atestado. 

 

Ajuste no tipo do campo (para 

caractere), considerando que deve 

ser informado com zero(s) à 

esquerda quando for o caso. 
 

 

A Tabela 16 foi excluída. 

 

 

 

S-2220 

 

Campo {obsProc} – incluída validação. 

 
 

 

Campo {ordExame} – alterada ocorrência 

e incluída validação. 

Exigir o preenchimento do campo 

quando determinados procedimentos 

diagnósticos forem informados. 
 

 
 

O campo somente deve ser 

obrigatório no caso de audiometria 

tonal ocupacional. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

S-2240 

 

Grupo {epcEpi} – alteradas ocorrência e 

condição. 

 

 
 

 

O grupo não deve ser preenchido no 

caso de ausência de agente nocivo 

ou de atividades previstas no Anexo 

IV do Decreto 3.048/1999. 
 

Grupo {respReg} – alterada ocorrência e 

inserido campo {cpfResp} como chave. 

Possibilitar a informação de mais de 

9 responsáveis pelos registros 

ambientais. 
 

Campo {tpAval} – alterada ocorrência e 

incluída validação. 

O campo não deve ser preenchido no 

caso de ausência de agente nocivo 

ou de atividades previstas no Anexo 

IV do Decreto 3.048/1999. 
 

Campo {eficEpc} – alterada descrição. Correção de redação. 

Campo {eficEpi} – alterados grupo pai, 

ocorrência e descrição, e incluída 

validação. 

Ajuste na localização do campo, 

considerando que o questionamento 

sobre a eficácia se refere a todos os 

EPIs em conjunto. 
 

 
O Contrab segue atento a esta temática, com foco no interesse da Indústria Gaúcha.  


