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ESTÁ SEM TEMPO? BAIXE AQUI O ARTIGO PARA LER DEPOIS

Os eventos de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) no novo
eSocial são motivos de muitas dúvidas para diversos
pro�ssionais das áreas. Se você quer entender quais foram
as alterações, como esses processos funcionam e como
aplicá-los, esse artigo é para você.

Esse assunto foi tema de uma live
(https://www.youtube.com/watch?v=A8tpbZ6TpGc)
apresentada pelo professor da Nith Treinamentos, Gustavo
Rodrigues, nessa semana. Se quiser assistir, disponibilizamos
o vídeo logo abaixo.
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Eventos de Saúde e Segurança do Trabalho

Antes da versão beta publicada em fevereiro de 2020, os
eventos do SST no novo eSocial eram os seguintes:

(https://nith.com.br/nith�ix?utm_source=blog-
nith&utm_medium=banner_post_mobile&utm_campaign=nit

h�ix_blog_nith)

S-1060 – Tabela de ambientes;
S-2210 – Comunicação de acidente de trabalho, chamado
de CAT;
S-2240 – Condições de ambientes de trabalho – fatores de
riscos;
S-2245 – Treinamentos e capacitações;
S-2220 – Monitoramento da Saúde do Trabalhador;
S-2221 – Exame toxicológico.
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Com a nova versão, os eventos do SST no novo eSocial
�caram da seguinte forma:

A S-1060, a S-2245 e S-2221 foram eliminadas. No entanto, a
S2210, S-220 e 2240 continuam normalmente. Quando foi
publicada a Nota Técnica 18/2020, que trata sobre os
esclarecimentos sobre os eventos de SST no novo eSocial,
muitas pessoas �caram cheias de dúvidas.

A NT trouxe ajustes do leiaute do eSocial à Lei 13.982/2020 e
Medidas Provisórias nº 932, 936, 945 e 955/2020.
Simpli�cações previstas para os eventos de SST permanecem
na versão 1.0 Beta do leiaute do novo eSocial.

Nesse sentido, a nota veio esclarecer que a nova publicação
se refere apenas à inclusão das mudanças promovidas pelas
notas técnicas, não signi�cando o abandono da versão 1.0
Beta no novo eSocial. Os eventos de Segurança e Saúde no
Trabalho foram replicados, pois fazem parte da versão 2.5,
que está em vigência.

Vale lembrar que o evento s-1060 foi excluído, mas as
informações de ambiente de trabalho serão prestadas
diretamente no evento S-2240. Já no evento S-2245, as
informações de treinamentos e capacitações serão prestadas
nos eventos S-2020 e no S-2206.

O evento S-2210 não foi excluído, apenas o código do
ambiente, que é o S-1060. No S-2240, foram excluídas as
informações sobre insalubridade, periculosidade e
aposentadoria geral. No evento S-2220, que trata sobre o
monitoramento de saúde do trabalhador, foram excluídas as
informações sobre CPF e NIS.

Cronograma dos eventos de SST no novo eSocial
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Lembrando que, diante dessa situação que estamos vivendo
por conta do coronavírus, não dá para garantir que esses
cronogramas serão respeitados. Por isso, é preciso fazer
gestão quanto a essas questões, para não deixar nada
passar.

O programa mais recomendado para fazer o preenchimento
do SST é o LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambiente
de Trabalho), que traz as informações sobre o PPP (Per�l
Pro�ssiográ�co Previdenciário)

Gostou do nosso artigo sobre os eventos de SST no novo
eSocial?

Aqui no blog da Nith Treinamento trazemos sempre assunto
da atualidade, novidades, tendências, dicas e muitos outros
assuntos.

Nesse momento de pandemia, trazemos também as últimas
informações e tudo que você precisa saber para manter as
suas rotinas de forma correta.

Aproveite também e acesse o site da Nith Treinamentos 
(http://www.nithtreinamentos.com.br/)e veja todos os cursos
online que temos disponíveis. Se você não quer perder
nenhuma novidade da área, �que ligado também nas nossas
redes sociais, pois sempre trazemos novidades e também os
assuntos que estão em alta neste período de calamidade
pública no nosso país.

Siga-nos no Facebook (https://pt-
br.facebook.com/nithtreinamentos/), no Instagram
(https://www.instagram.com/nithtreinamentos/) e se inscreva
no nosso canal da Nith Treinamentos, no Youtube
(https://www.youtube.com/user/NithTreinamentosEAD). Para

contribuições para o
segurado que recolhe
menos de um salário-
mínimo
(https://blog.nith.com.br/s
aiba-como-ficam-as-
contribuicoes-para-o-
segurado-que-recolhe-
menos-de-um-salario-
minimo/)
15 DE MAIO DE 2020 /
0 COMMENTS
(HTTPS://BLOG.NITH.COM.BR/SAIBA-
COMO-FICAM-AS-CONTRIBUICOES-
PARA-O-SEGURADO-QUE-RECOLHE-
MENOS-DE-UM-SALARIO-
MINIMO/#RESPOND)

(https://blo
g.nith.com.
br/saiba-
como-
�cam-as-
contribuic
oes-para-
o-
segurado-
que-
recolhe-
menos-de-
um-
salario-
minimo/)

http://www.nithtreinamentos.com.br/
https://pt-br.facebook.com/nithtreinamentos/
https://www.instagram.com/nithtreinamentos/
https://www.youtube.com/user/NithTreinamentosEAD
https://blog.nith.com.br/saiba-como-ficam-as-contribuicoes-para-o-segurado-que-recolhe-menos-de-um-salario-minimo/
https://blog.nith.com.br/saiba-como-ficam-as-contribuicoes-para-o-segurado-que-recolhe-menos-de-um-salario-minimo/#respond
https://blog.nith.com.br/saiba-como-ficam-as-contribuicoes-para-o-segurado-que-recolhe-menos-de-um-salario-minimo/


/

COMPARTILHE ESSE POST

mais informações e notícias, clique aqui
(https://t.me/nithtreinamentos/?
utm_source=blog&utm_medium=post&utm_campaign=esoci
al-gov) e faça parte do canal do telegram da Nith e receba
conteúdos e notícias exclusivas. E �que ligada que vem aí o
workshop DP e eSocial avançado.

Nossa equipe está ansiosa para compartilhar mais detalhes
sobre esse evento, que será 100% online e 100% gratuito.
Fique de olho nas nossas redes sociais que em breve você vai
saber exatamente como participar.

Deixe uma resposta

PUBLICAR COMENTÁRIO

Conectado como Angelica (https://blog.nith.com.br/wp-
admin/pro�le.php). Sair » (https://blog.nith.com.br/wp-
login.php?
action=logout&redirect_to=https%3A%2F%2Fblog.nith.com.br
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