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UCCI OF. N° 022/2021 
 

Afonso Cláudio, 18 de fevereiro de 2021. 

Prezado Secretário, 
 

 
A Unidade Central de Controle Interno, imbuída em suas atribuições de orientação e acompanhamento, vem 
apresentar ATO RECOMENDATÓRIO em relação ao e-Social, Sistema de Escrituração Digital das Obrigações 
Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas, ferramenta online obrigatória que tem como objetivo unificar a entrega 
das obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais em todo o país.  
 
Já é de conhecimento de Vossa Senhora, que o e-Social vai passar a reunir dados cadastrais, funcionais e 
remuneratórios dos servidores titulares de cargos efetivos, tendo em vista que era uma obrigatoriedade que foi 
prorrogada, e que a prefeitura deverá se adequar e ajustar todos os seus procedimentos e sistemas 
informatizados que guardam informações trabalhistas, previdenciárias e fiscais aos padrões estabelecidos pelo 
e-Social, a fim de que relatórios com os dados exigidos pelo governo federal possam ser enviados à União 
periodicamente. 

É imprescindível capacitar os servidores para iniciar os preparativos e propiciar condições ao desenvolvimento 
correto das ações, considerando o cronograma: 

GRUPO 4 - Órgãos públicos: 

 

 

 

1ª Fase 08/07/2021 
Apenas informações relativas aos órgãos, ou seja, cadastros dos empregadores e 

tabelas 

2ª Fase 08/11/2021 

Nesta fase, os entes passam a ser obrigados a enviar informações relativas aos 

servidores e seus vínculos com os órgãos (eventos não periódicos). Ex: admissões, 

afastamentos e desligamentos 

3ª Fase 

08/04/2022 Torna-se obrigatório o envio das folhas de pagamento (de todo o mês de abril/2022) 

Junho/2022 
Substituição da GFIP para recolhimento de Contribuições Previdenciárias (ver Instrução 

Normativa RFB nº 2005, de 29 de janeiro de 2021) 

(Data a definir) Substituição da GFIP para recolhimento do FGTS (ver Resolução CCFGTS nº 926/2019) 

4ª Fase 11/07/2022 
Na última fase, deverão ser enviados os dados de segurança e saúde no trabalho (SST)  

S-2210, S-2220, S-2240. 
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Com a alteração do cronograma, ocorreu o desmembramento do Grupo 4, estando os entes públicos de âmbito 
municipal com obrigatoriedade a partir de Novembro/2021. 
 
No grupo da FECONTES - Fórum Estadual de Controladores Internos do Espírito Santo, diversos apontamentos 
estão sendo levantados, considerando as dificuldades de servidores do Recursos Humanos de outros Municípios, 
que já frequentaram cursos, em adequar os sistemas e a legislação municipal, realizando colocações como: 
“necessidade de adequação na legislação do 13° salário, que deverá ser realizado até 20 de dezembro e não 
mais na data de aniversário dos servidores a partir do próximo exercício”; “salários até o 5° (quinto) dia útil do 
mês subsequente”; entre outras dificuldades que possivelmente os nossos servidores municipais também 
poderão encontrar, motivo pelo qual há necessidade de iniciar o treinamento da equipe de Recursos Humanos 
e demais envolvidos. 
 
Ressaltamos ainda, que neste exercício também iniciará, caso não ocorra nova prorrogação, o Módulo 
Contratações no Sistema CidadES, conforme já salientado no OF UCCI N° 004/2021, sendo pauta de reuniões e 
reclamações por parte dos servidores responsáveis, que também reiteramos a necessidade de capacitação 
prévia para evitar atrasos e punições à época do envio ao TCEES, sendo que já encaminhamos opções de cursos 
conforme anexo. 
 
Por fim, reiteramos que a intenção desta Controladoria é assegurar os atos de gestão, visando blindar o Gestor 

de qualquer apontamento posterior pelos dos órgãos de controle externo e fiscalização. 

  

Valemo-nos desta oportunidade para reiterar nossos protestos de estima e consideração.    

 

 

 

MAYARA MOREIRA CAMPOS S. BRANDÃO 
Controladora Interna Municipal 

 

 
DA: UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO 
AO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
Ilmo. Sr. Paulo Henrique Pagotto 
 


