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A Saúde e Segurança do Trabalho, trata-se de procedimentos
e metodologias legalmente estabelecidas aos empregados e
empregadores, que quando aplicadas corretamente,
minimizam ou eliminam a ocorrência dos acidentes de
trabalho, tal como os agravos à saúde do trabalhador. O antigo
Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, atualmente
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho (SEPRT) é o
principal regulamentador da legislação trabalhista, pertinente
a segurança e saúde do trabalho.

Além disso, em razão da exigência de algumas leis e normas
regulamentadoras utiliza-se também
determinadas NR’s aprovadas pela Associação Brasileira de
Normas Técnicas –ABNT.

SST



Tem como principal objetivo proporcionar as empresas um
ambiente de trabalho saudável, minimizando, as situações de risco e
locais nocivos a saúde do trabalhador. Possuir trabalhadores
saudáveis e sujeitos a menos riscos, representam uma melhoria na
produtividade e na reputação da empresa, sem mencionar a
redução dos gastos que seriam destinados a arcar com
indenizações, medicamentos, multas e demais despesas
relacionadas ao prejuízo da saúde do trabalhador.

OBJETIVO



As Normas Regulamentadoras (NR) são disposições
complementares ao capitulo V da CLT, consistindo em
obrigações, direitos e deveres a serem cumpridos por
empregadores e trabalhadores com o objetivo de garantir
trabalho seguro e sadio, prevenindo a ocorrência de doenças
e acidentes de trabalho.

A elaboração/revisão das NR é realizada pelo Ministério do
Trabalho (atual SEPRT) adotando o sistema tripartite paritário
por meio de grupos e comissões compostas por
representantes do governo, de empregadores e de
empregados.

NRs



NR1 Disposições gerais e gerenciamento de riscos ocupacionais

NR2 Inspeção prévia (revogada)

NR3 Embargo ou interdição

NR4 Serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho

NR5 Comissão interna de prevenção de acidentes – CIPA

NR6 Equipamento de proteção individual – EPI

NR7 Programa de controle médico e saúde ocupacional - PCMSO

NR8 Edificações

NR9 Avaliação e controle das exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos e biológicos

NR10 Segurança em instalações e serviços em eletricidade

NR11 Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais

Anexo i - regulamento técnico de procedimentos para movimentação, armazenagem e manuseio de chapas de rochas 

ornamentais

NR12 Segurança no trabalho em máquinas e equipamentos

NR13 Caldeiras, vasos de pressão e tubulações e tanques metálicos de armazenamento

NR14 Fornos

CONHEÇA AS NRs EXISTENTES



NR15 Atividades e operações insalubres

Anexo 1 - limites de tolerância para ruído contínuo ou intermitente

Anexo 2 - limites de tolerância para ruídos de impacto

Anexo 3 - limites de tolerância para exposição ao calor

Anexo 4 - (revogado)

Anexo 5 - radiações ionizantes

Anexo 6 - trabalho sob condições hiperbáricas

Anexo 7 - radiações não-ionizantes

Anexo 8 – vibração

Anexo 9 – frio

Anexo 10 – umidade

Anexo 11 - agentes químicos cuja insalubridade é caracterizada por limite de tolerância e inspeção no local de trabalho

Anexo 12 - limites de tolerância para poeiras minerais

Anexo 13 - agentes químicos

Anexo 13a – benzeno

Anexo 14 - agentes biológicos

NR16 Atividades e operações perigosas

NR17 Ergonomia

Anexo i - trabalho dos operadores de checkout

Anexo ii - trabalho em teleatendimento/telemarketing

NR18 Segurança e saúde no trabalho na indústria da construção

NR19 Explosivos

NR20 Segurança e saúde no trabalho com inflamáveis e combustíveis

CONHEÇA AS NRs EXISTENTES



NR21 Trabalhos a céu aberto

NR22 Segurança e saúde ocupacional na mineração

NR23 Proteção contra incêndios

NR24 Condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho

NR25 Resíduos industriais

NR26 Sinalização de segurança

NR27 Registro profissional do técnico de segurança do trabalho (revogada)

NR28 Fiscalização e penalidades

NR29 Norma regulamentadora de segurança e saúde no trabalho portuário

NR30 Segurança e saúde no trabalho aquaviário

Anexo i - pesca comercial e industrial

Anexo ii - plataformas e instalações de apoio

NR31 Segurança e saúde no trabalho na agricultura, pecuária silvicultura, exploração florestal e aquicultura

NR32 Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde

NR33 Segurança e saúde nos trabalhos em espaços confinados

NR34 Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção, reparação e desmonte naval

NR35 Trabalho em altura

NR36 Segurança e saúde no trabalho em empresas de abate e processamento de carnes e derivados

NR37 Segurança e saúde em plataformas de petróleo

CONHEÇA AS NRs EXISTENTES



MODERNIZAÇÃO DA NORMAS TRABALHISTA



RECURSOS SEGURANÇA DO TRABALHO

Perfil Profissiográfico Previdenciário é um documento histórico-laboral que 
contém várias informações relativas às atividades do trabalhador, resultado de 
monitoração biológica e ambiental. 

PPP

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais é um conjunto de ações visando 
à preservação da saúde e da integridade/segurança dos trabalhadores por 
controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir 
no ambiente de trabalho

Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho é utilizado como base para 
preenchimento do PPPLTCAT

Atestado de Saúde Ocupacional é um documento que tem o objetivo de 
atestar se o funcionário está apto ou não para exercer as suas funções 
profissionais para o cargo indicado.

PPRA

ASO



RECURSOS SEGURANÇA DO TRABALHO

Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional
PCMSO

Comunicação de Acidente de Trabelho é o registro realizado junto ao governo 
quando da ocorrência de um acidente de trabalho ou de trajeto do colaborador

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) é uma comissão, prevista 
pela legislação brasileira, formada por trabalhadores e por representantes do 
empregador eleitos para ela, que tem como objetivo a prevenção de acidentes de 
trabalho e de doenças ocupacionais.

CIPA

Equipamentos de Proteção Individual e coletiva são responsáveis por 
garantir a proteção dos trabalhadores.

CAT

EPI / EPC



OBRIGAÇÕES NÃO SUBSTITUÍDAS NO ESOCIAL 

PPRA PCMSO LTCAT ASO



LEGISLAÇÃO TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA SST

• As obrigações de Saúde de Segurança do trabalho estão
previstas, basicamente, nas legislações Trabalhistas e
Previdenciárias.

• A Receita Federal também fiscaliza o cumprimento das
obrigações previdenciárias e, anualmente, divulga os valores
atualizados de algumas multas que constam no Decreto nº
3.048/99.

• Já no eSocial os itens de SST estão com foco puramente
Previdenciárias, após a simplificação, focados no PPP e CAT.
Tais eventos estão diretamente relacionados à SST, porém
existem dados em outros eventos que são utilizados para
compor as informações exigidas pelos formulários
substituídos.





LAYOUT ESOCIAL - SST 

REGISTRO NOVO

Layout (versão 2.5)         eSocial Simplificado

Excluído

Mantido

Mantido

Excluído

Mantido

Excluído

Tabela de Ambientes de Trabalho

Comunicação de Acidente de Trabalho

Monitoramento de Saúde do Trabalhador

Exame Toxicológico do Motorista Profissional

Condições Ambientais do Trabalho – Fatores de Risco

Treinamentos e Capacitações

S1060

S2210

S2220

S2221

S2240

S2245 



Evento 

S-2210

utilizado para o envio da CAT pelo empregador/tomador de mão-de-obra

de trabalhador avulso e empregador doméstico.

RECURSOS SEGURANÇA DO TRABALHO

neste evento é feito o acompanhamento da saúde do trabalhador durante

o seu contrato de trabalho, com as informações relativas aos ASO e seus

exames complementares. Tais informações correspondem àquelas

exigidas no PPP.

são prestadas as informações da exposição do trabalhador aos agentes

nocivos, conforme “Tabela 24 – Agentes Nocivos e Atividades -

Aposentadoria Especial” do eSocial e identificados os agentes nocivos

aos quais o trabalhador está exposto. Deve também ser declarada a

existência de EPC instalados, bem como os EPI disponibilizados. A

informação relativa aos EPIs não substitui a obrigatoriedade do registro

de entrega destes equipamentos conforme disposição normativa.

Evento 

S-2240

Evento 

S-2220

Nos eventos acima elencados é constituído o histórico das exposições a agentes nocivos para fins de aposentadoria 
especial, sendo que a declaração relativa ao adicional para o financiamento da aposentadoria especial é feita quando 
informado o grau de exposição no evento S-1200, utilizando-se dos códigos previstos na “Tabela 02 - Financiamento 
da Aposent. Especial e Redução do Tempo de Contrib. do eSocial”. Já a “Tabela 24 – Agentes Nocivos e Atividades -
Aposentadoria Especial”, inclui somente os agentes nocivos e atividades elencados no anexo IV do Decreto nº. 3.048, 
de 1999. 



EVENTOS TABELAS

• o número da CAT é o 
número do recibo deste 
evento

• acidente de trabalho que 
resulte em afastamento, 
deve-se 
obrigatoriamente, enviar 
o evento S-2230

• acidente do trabalho: 
tabela 13 do eSocial.

• agenteCausador: deve 
ser selecionada apenas 
uma das hipóteses da 
tabela 14 ou da tabela 15

S-2210 –
Comunicação de 

Acidente de 
Trabalho

• Devem ser informados 
os exames previstos 
como obrigatórios na 
legislação trabalhista e 
aqueles indicados no 
PCMSO

• avaliação ou exame 
realizado: tabela 27

• todos os exames que 
constam ASO

S-2220 –
Monitoramento da 

Saúde do 
Trabalhador

S-2240 – Condições 
Ambientais do 

Trabalho - Agentes 
Nocivos

• exposição a 
agentes nocivos e 
o exercício das 
atividades: tabela 
24

• informações 
prestadas neste 
evento compõem o 
PPP



CARGA 

INICIAL

02



Carga Eventos S2220 e S2240

A partir do início da obrigatoriedade para as empresas, o ambiente nacional do
eSocial já está recepcionando as informações dos eventos S-2220 e S-2240.

O evento S-2240 exige carga inicial com a descrição das informações na data de
início de sua obrigatoriedade. Assim, para todas as empresas, deve ser enviado
um S-2240 para cada trabalhador com vínculo ativo, tendo como data de início
da condição o mês de obrigatoriedade no eSocial.
• Grupo1 -> Obrigatório a partir de outubro/2021, prazo 15/11/2021
• Grupos 2 e 3-> Obrigatório a partir de janeiro/2022, prazo 15/02/2022

Os eventos S-2210 e S-2220 não demandam carga inicial, registrando as
informações que ocorrem a partir do início da obrigatoriedade dos eventos de
SST no eSocial para a empresa.
Assim, caso um trabalhador de uma empresa obrigada ao SST no eSocial sofra
um acidente, a CAT deverá ser emitida enviando um evento S-2210. Da mesma
forma, caso haja um Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), será necessário
enviar algumas informações desse documento por meio do evento S-2220.



Carga Eventos S2220 e S2240

Em relação ao evento S-2220, para o qual não existe carga inicial, as informações dos 
respectivos exames (Atestados de Saúde Ocupacional – ASO) que forem realizados no 
período compreendido entre o início da obrigatoriedade dos eventos de SST e vigência 
de PPP Eletrônico poderão ser encaminhadas posteriormente, mas devem 
compreender dados do período de obrigatoriedade de cada Grupo!

S-2220 

• Evento 1: ASO realizado em 15/01/2022
• Evento 2: ASO realizado em 15/07/2022

Na regra geral, o prazo de envio do evento é até o dia 15 do mês subsequente ao 
da realização do exame (ASO). 

Assim, o Evento 1 seria enviado até o dia 15 de fevereiro de 2022 e o Evento 2 
seria enviado até o dia 15 de agosto de 2022.



Carga Eventos S2220 e S2240

S-2240 – Condições Ambientais do Trabalho – Agentes NocivosS-2240 

• Evento 1: Carga inicial do S-2240: Envio das informações com a descrição 
das informações constantes no evento em vigor na data de início da 
obrigatoriedade do evento;

• Evento 2: Mudança na exposição do trabalhador com data de início da 
condição em 16/02/2022

Na regra geral, o prazo de envio do evento é até o dia 15 do mês subsequente ao 
do início da obrigatoriedade do evento ou, no caso de alteração, no dia 15 do mês 
subsequente ao que ocorrer alteração. 
Assim, o Evento 1, de carga inicial, seria enviado até o dia 15 de fevereiro de 2022 
e o Evento 2 seria enviado até o dia 15 de março de 2022.    



Carga Eventos S2220 e S2240

PPP Eletrônico

Quanto ao PPP, regra geral, a substituição do documento físico pelo 
eletrônico ocorreria assim que iniciada a obrigatoriedade dos eventos de SST 
para o grupo de empresas. 

Entretanto, houve uma alteração neste prazo para que sejam concluídas as 
entregas por parte do Governo que são necessárias.

A partir 1º de janeiro de 2023 o Perfil Profissiográfico Previdenciário 
- PPP será emitido exclusivamente em meio eletrônico, a partir das 
informações constantes nos eventos de Segurança e Saúde no Trabalho 
(SST) no Sistema Simplificado de Escrituração Digital das Obrigações 
Previdenciárias, Trabalhistas e Fiscais - eSocial, para os segurados das 
empresas obrigadas.

Assim, teremos período em que embora a informação seja encaminhada ao 
eSocial, o PPP ainda deverá ser emitido em meio físico, sendo que o PPP 
eletrônico somente registrará as informações de exposição do segurado a 
partir de 01/2023.



INFORMAÇÕES IMPORTANTES  CAT - PPP

Comunicação 
de Acidente de 

Trabalho

Perfil 
Profissiográfico
Previdenciário

• o CAT Web está bloqueado 
para Empresas do Grupo 1 
a partir da obrigatoriedade 
de eventos SST no eSocial

• a comunicação da CAT 
permanece até o primeiro 
dia útil seguinte ao da 
ocorrência e, em caso de 
morte, de imediato

• a impressão de cópia fiel à 
ser entregue ao 
acidentado ou 
dependentes, será no 
sistema

• o legado não será carregado 
no eSocial, devendo manter 
em “papel” itens do PPP 
anteriores à obrigatoriedade 
de eventos de SST no 
eSocial

• PPP obrigatório à todos 
colaboradores, pois existe 
previsão legal na IN 77/2015 
é importante que fique 
explícito sua não exposição 
(fatores de riscos 
ergonômicos e mecânicos, 
não entram agora)



CRONOGRAMA
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FASEAMENTO

Tabelas 

Eventos não Periódicos

Eventos Periódicos + EFD-Reinf 

DCTFWeb + FGTS Digital

Eventos SST



Grupo 1

16/07/2018

10/01/2019

10/01/2022

08/01/2018Tabelas

01/03/2018Não 
Periódicos

01/05/2018Periódicos

08/2018DCTF Web

13/10/2021SST

CRONOGRAMA

Portaria Conjunta SEPRT/RFB/ME nº 71 de 29 de Junho de 2021

Instrução Normativa RFB nº 2.005 e 2.038 de 2021 

*
FGTS 
Digital

Grupo 2 Grupo 3 PJ Grupo 3 PF Grupo 4

10/10/2018

04/2019

*

10/01/2019

10/05/2021

10/01/2022

10/04/2019

10/2021

*

10/01/2019

19/07/2021

10/01/2022

10/04/2019

21/07/2021

22/04/2022

11/07/2022

22/11/2021

06/2022

*

* Aguardamos prazos quanto ao FGTS  
Digital à ser divulgado pela SIT-
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho

10/2021

*



Espaço Legislação PORTAL        GRATUITO

• CONTEÚDO destinado a 
apresentar todas as novidades 
e atualizações da legislação 
trabalhista, tributária e 
previdenciária brasileira.

• Acessando o ESPAÇO 
LEGISLAÇÃO você fica por 
dentro de todas as exigências 
em âmbito federal, estadual e 
municipal, facilitando a 
adequação da sua empresa 
aos requisitos do governo

• Mantenha-se atento à data de 
entrega das obrigações e 
adicione ao seu calendário 
particular para planejamento



#SOMOSTOTVERS

• Tecnologia + Conhecimento são nosso DNA.

• O sucesso do cliente é o nosso sucesso.

• Valorizamos gente boa que é boa gente.

totvs.com

@totvs

/totvs company/totvs

totvs.store

@totvs

OBRIGADO

Elisângela Damasco

Consultoria de Segmentos

ces.consultoriatributaria@totvs.com.br

https://espacolegislacao.totvs.com/
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eSocial Simplificado

AGENDA

Comunicação de Acidente de 
Trabalho

Condições Ambientes de 
Trabalho

Informações Importantes

Configuração

Monitoramento da Saúde do 
Trabalhador

Perguntas?

Centralizador de Funções SST



3Patch de Atualização

Para clientes que utilizam Tomador de 
Serviço será necessário atualização do patch :

Pacote Console de 28/01/2022
12.1.34.1
12.1.33.6
12.1.32.12

Pré-requisito:

Pacote Console de 03/12/2021
12.1.33.4
12.1.32.10
12.1.31.15

Mais informações sobre o patch, clique aqui

https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=652594325


01
eSocial 
Simplificado

4
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Eventos SST:

S-1060 - Tabela de Ambiente de Trabalho

S-2210 - Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT

S-2220 - Monitoramento da Saúde do Trabalhador

S-2221 - Exame Toxicológico do Motorista Profissional

S-2240 - Condições Ambientais do Trabalho Agentes Nocivo

S-2245 - Treinamentos, Capacitações, Exercícios Simulados 
e Outras Anotações

* Transmitidos somente na versão simplificada S-1.0

eSocial Simplificado

Eventos SST:

S-1060 - Tabela de Ambiente de Trabalho

S-2210 - Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT

S-2220 - Monitoramento da Saúde do Trabalhador

S-2221 - Exame Toxicológico do Motorista Profissional

S-2240 - Condições Ambientais do Trabalho Agentes Nocivo

S-2245 - Treinamentos, Capacitações, Exercícios Simulados 
e Outras Anotações

* Transmitidos somente na versão simplificada S-1.0



02
Configuração

6



7

• Realizar o saneamento de todas as informações complementares dos eventos necessários ao 
eSocial. 

• Na alteração de carga teste para oficial importante cancelar todas as mensagens dos arquivos 
no fp9826.

• A geração dos arquivos eventos SST é realizada através do programa FP9826 – Centralizador 
de Funções

• Os eventos são apresentados no programa FP9850 - Monitor eSocial antes de serem 
enviados ao TAF ou Middleware

Parametrizações



Os eventos SST serão gerados no leiaute S-1.0

8

FP0560 – Complemento Estabelecimento
Data de início da 4ª fase

Parametrizações

FP0170 – Manutenção Grupo de Informações



03
Comunicação 
Acidente de Trabalho

9



10

MT0728- Atendimento Médico
Inclusão consulta vinculado ao acidente.

S-2210 – Comunicação Acidente de Trabalho



11S-2210 – Comunicação Acidente de Trabalho

ST0701- Objeto Causador de Acidente 
Inclusão acidente vínculo com a consulta.



12

MT0016 – Manutenção Dias Debitados
MT0019 – Manutenção Natureza Lesão Acidente
Tabela 17 - Descrição da Natureza da Lesão

S-2210 – Comunicação Acidente de Trabalho



13S-2210 – Comunicação Acidente de Trabalho

ST0033 – Objeto Causador de Acidente 
Tabela 14 - Agente Causador do Acidente de Trabalho
Tabela 15 - Agente Causador/Situação Geradora de Doença Profissional ou do acidente de trabalho.



MT0035 – Manutenção Parte do Corpo Humano
Tabela 13 - Parte do Corpo Atingida 

14S-2210 – Comunicação Acidente de Trabalho



15S-2210 – Comunicação Acidente de Trabalho

ST0080 – Agente da Ocorrência
Tabela 15 – Agente Causador / Situação Geradorea de Doença Profissional



16

FP1020 - Entidade Classe

S-2210 – Comunicação Acidente de Trabalho
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MT0828 - Gerenciador Médico                                 MT0728 – Atendimento Médico

S-2210 – Comunicação Acidente de Trabalho



18S-2210 – Comunicação Acidente de Trabalho

MT0729 - Atestado Clínico

Diagnóstico Médico: caso houver atestado a tag >diagProvavel< será preenchida com informação 
do mt0729A senão vai buscar a informação da consulta mt0728A campo Diagnóstico Médico.



19

ST0701 - Acidente Trabalho:

S-2210 – Comunicação Acidente de Trabalho



20

ST0701B – Acidentes Trabalho em Acidentado
Portaria 4.334/2021 – número CAT esocial

S-2210 – Comunicação Acidente de Trabalho

Nr Recibo Origem : Quando houver retificação (S-2210) ou eliminação (S-3000) é gravado o número 
do recibo da mensagem de origem.
Data Recebimento: Quando for Middleware será data de recepção consta no xml de retorno do 
governo. Consulta RET (Registro de Eventos Trabalhistas) a tag >dhRecepção<. Quando for origem 

TAF será a data mensagem ficou processada governo.
CAT eliminada: campo desabilitado, será preenchido quando houver um S-3000



21

ST0701B – Acidentes Trabalho em Acidentado

S-2210 – Comunicação Acidente de Trabalho

Nr CAT INSS: Preenchido com número do recibo atual, quando houver uma retificação este número 
passa a compor o nr recibo origem e o novo será preenchido nr CAT INSS. Da mesma forma quando for 
uma exclusão.



04
Monitoramento da 
Saúde do Trabalhador
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MT0023 - Manutenção Componente do SESMT

S-2220 - Monitoramento da Saúde do Trabalhador



24

MT0030 - Manutenção Exames por Paciente           MT0728 - Atendimento Médico      

S-2220 - Monitoramento da Saúde do Trabalhador
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MT0030P - Tabela 27 - Procedimentos Diagnósticos

S-2220 - Monitoramento da Saúde do Trabalhador



26S-2220 - Monitoramento da Saúde do Trabalhador

MT0726 - Atestado Médico ASO



05
Condições 
Ambientais de 
Trabalho

27



28

ST0005 – Manutenção Controles por Agente

Tabela 24 - Agentes Nocivos e Atividades - Aposentadoria Especial

S-2240 - Condições Ambientais do Trabalho 
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ST0092 – Grupos de Agentes de Risco

S-2240 - Condições Ambientais do Trabalho 



30

ST0045 - Manutenção Unidade de Medida
Relacionar o código da unidade de medida com o códigos que o governo disponibilizou.

S-2240 - Condições Ambientais do Trabalho 
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ST0020 - Composição Ambiente 

S-2240 - Condições Ambientais do Trabalho 



32

ST0020C - Composição Ambiente  na pasta Agente 

S-2240 - Condições Ambientais do Trabalho 

Nível ação PPP: Quando marcado será gerado no S-2240 com tipo de avaliação quantitativo. 
Significando que ultrapassou o limite senão o mesmo não será gerado.



33S-2240 - Condições Ambientais do Trabalho 
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FP0870 – Atualiza Tomador de Serviço 
Ambientes Terceiros – Tomador de Serviço

S-2240 - Condições Ambientais do Trabalho 

Será relacionado ao funcionário 
todos os ambientes GHE que 
estejam no tomador.
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ST0778 – Manutenção Perfil Profissiográfico - Botão Desc. Atividade
Ambientes Terceiros – Tomador de Serviço

S-2240 - Condições Ambientais do Trabalho 
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GHE por área de segurança.
Ambientes Terceiros – Tomador de Serviço

S-2240 - Condições Ambientais do Trabalho 

Se for necessário relacionar somente um grupo GHE específico para o funcionário do tomador, será 
necessário configurar área de segurança. Marcar campo Utiliza Área Segurança e desmarcado 
Considerar Histórico Tomador de Serviço. 
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GHE por área de segurança.
Ambientes Terceiros – Tomador de Serviço

S-2240 - Condições Ambientais do Trabalho 

Desta forma área de segurança cadastrada no st0112 vinculado ao tomador. E cadastrado uma unidade 
de lotação no fp0780 vinculado no fp0870 unidade de lotação do tomador vinculado no st0020.
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39FP9826 – Centralizador de Funções SST

Funcionalidades:

• Validação e Carga eSocial
Responsável por validar, gerar e cancelar os arquivos XMLs.

• Sincronizar – Envio de Mensagens
Responsável por enviar as mensagens, em lote ou 
individualmente, ao TAF ou Middleware.

• Sincronizar – Retorno de Mensagens:
Responsável por consultar o status das mensagens que 
foram enviadas ao TAF ou Middleware.

• Eliminação Mensagens:
Responsável por gerar os arquivos S-3000 de Exclusão de 
Eventos para as mensagens de SST.

• Mês/Ano Referêcia: Serão gerados somente os eventos 
que estiverm dentro do período de referência informado.
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41Material de Apoio

● Processo Simplificado

● Referência do Desenvolvimento

● Documentação tomador de serviço por área de segurança

● S2210 - Comunicação de Acidente de Trabalho CAT

● S2220 - Monitoramento de Saúde do Trabalhador

● S2240 - Condições Ambientais do Trabalho

● Centralizador de Funções SST

https://tdn.totvs.com/x/HgJgDQ
https://tdn.totvs.com/x/7Jn0G
https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=660088332
https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=418683566
https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=418683613
https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=418683657
https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=419550209
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totvs.com

@totvs

/totvs company/totvs

totvs.store

@totvs

● Tecnologia + Conhecimento são nosso DNA.

● O sucesso do cliente é o nosso sucesso.

● Valorizamos gente boa que é boa gente.

OBRIGADO
Rodrigo Cristiano Cemin
Analista Atendimento - Datasul HCM eSocial

rodrigo.cemin@totvs.com.br

#SOMOSTOTVERS


