
 EMPRESAS 2 FASE ESOCIAL - AJUSTES 

 

1. Atualizar o sistema Consisa SGRH 

2. Ajustar enquadramento quando ao Simples > TABELAS > EMPRESA > 

ENQUADRAMENTO QUANTO AO SIMPLES 

 

Deve ser finalizada a vigencia até Junho 2018 preenchendo o Mês/Ano Fim 

 

 

 

 

 

 



Deve ser iniciada uma nova vigência em Julho de 2018, conforme exemplos abaixo: 

 

3. Preenchimento dos Registros S-1000 e S-1005 > TABELAS > ESOCIAL > EMPRESA 

 

 



Exemplo: S-1000  

 

Exemplo: S-1005 

 



S-1010 – Existe uma relação entre o mês de início de vigência do eSocial com a Data de 

Vigência das Rubricas.  

 

O eSocial rejeitará caso o início da vigência da rubrica seja diferente ao início da empresa com 

a mensagem abaixo: 

 

 

4. Configuração do Ambiente do eSocial > TABELAS > ESOCIAL > EMPRESA > 

CONFIGURACAO AMBIENTE ESOCIAL 

E necessário ter instalação do NET FRAMEWORK 4.7 no Windows. 

https://www.microsoft.com/pt-br/download/details.aspx?id=56116 

Empresa por empresa deve ser configurada com Ambiente PRODUCAO e Tipo de Envio LOCAL 

Na opção Configuração de Certificado exige certificado e-CNPJ A1 ou A3. 

https://www.microsoft.com/pt-br/download/details.aspx?id=56116


 

 

5. Configurar Tabela de Rubricas evento S-1010 > TABELAS > ESOCIAL > MANUTENCOES > 

AJUSTE DAS VERBAS. 

 

É indicado que a parametrização das rubricas seja feita na maior empresa, a que tenha mais 

movimentos e variedade de situações porque essa tabela pode ser feita em uma empresa e 

depois copiada para as outras.  

 

6. Configuração do TOKEN 

Acessar o portal EDOC http://www.edoccontabil.com/ e clicar no ícone do eSocial. 

http://www.edoccontabil.com/


 

Na parte superior clicar na opção Token e copiar o código do Token atual  

 

 

Para colar o Token acessar a opção em TABELAS > TABELAS DO SISTEMA > PARAMETRO 

 

 

Clicar na aba DEMAIS PARAMETROS e colar no campo eSocial Token 



 

7. Enviar para EDOC os estabelecimentos que entram nessa fase pela opção UTILITARIOS > 

eDOC - CONTABIL > HABILITACAO DE ESTABELECIMENTO 

 

 

A habilitação somente poderá ser realizada se no cadastro do usuário já estiver preenchido os 

dados do e-mail e senha do EDOC  

UTILITARIOS > USUARIOS > CADASTRO DE USUARIOS  

 

 

 

 

 

8. Envio dos eventos para eSocial > TABELAS > ESOCIAL > EMPRESA > PRIMEIRO ENVIO 



 

 
 

 
Enviar os registros conforme sequência logica, primeiro S-1000, depois S-1005 e assim por 

diante de acordo com manual de orientação do eSocial. 



 
 

Exemplos da lógica do sequenciamento:  

 

Exemplo 1 - Ao enviar as informações de remuneração dos trabalhadores/servidores (folha de 

pagamento), as rubricas da folha devem constar da tabela de rubricas.  

Exemplo 2 - Ao transmitir um arquivo com informações de alteração de dados cadastrais de 

um determinado empregado, este deve constar do RET como empregado ativo. Para constar 

no RET, há necessidade de ter sido transmitido previamente o evento de “Cadastramento 

Inicial do Vínculo de Admissão/Ingresso do Trabalhador”.  

Exemplo 3 - Ao enviar a remuneração de determinado empregado na folha de pagamento, 

este trabalhador já deve constar do RET. 

 

Fonte: http://portal.esocial.gov.br/manuais/mos-manual-de-orientacao-do-esocial-2-4-

publicada.pdf 

 

 

9. O resultado dos registros transmitidos deve ser acompanhado pelo link 

http://www.edoccontabil.com/login 

 

 

 

http://portal.esocial.gov.br/manuais/mos-manual-de-orientacao-do-esocial-2-4-publicada.pdf
http://portal.esocial.gov.br/manuais/mos-manual-de-orientacao-do-esocial-2-4-publicada.pdf
http://www.edoccontabil.com/login

