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Pauta
1. Eventos/planilhas do eSocial 1000 / 1030 / 1035 e 2299

Decisões
1. # Eliel  Negromonte abriu a reunião dispondo que a intenção é iniciar  a

validação dos eventos/planilhas preenchidas pelos servidores referência.
2. #  Preenchimento  do  evento  S1000,  cuja  servidora  referência  é  Liliane

Monteiro Serpa lotada na DG. Liliane Serpa apresentou os campos que
apresentam dúvida no preenchimento, a saber: 1) EFR - Ente federativo
responsável: Rômulo do TRT2 informou que está sendo criado um CNPJ
para a União e este dado que deverá ser utilizado; 2) Desenvolvedor do
software: por enquanto deixar em branco e 3) Contato do empregador com
órgãos gestores do eSocial: manter no nome de Ricardo Bahia Rachid, por
enquanto, nãos endo está decisão definitiva.

3. Preenchimento do evento S1030, cujo servidor referência é Anísio Renato
de Andrade lotado na SEP.  Discutiu-se a obrigatoriedade de constar  na
planilha  além  das  informações  relativas  aos  cargos,  os  dados  das
especialidades  correlatas  a  cada  cargo.  Definiu-se  que  Anísio  Andrade
deverá contatar o Rômulo do TRT2 para obter maiores esclarecimentos.

4. Preenchimento do evento S1035, cujo servidor referência é Anísio Renato
de Andrade lotado na SEP. Planilha com preenchimento completo.

5. Preenchimento do evento S2299, cujo servidor referência é Anísio Renato
de Andrade lotado na SEP. Anísio Renato alertou para a necessidade de
inclusão na rotina da DGP de atividades correlatas a inserção de dados
sobre o óbito de magistrados e servidores. Em relação a lotação provisória
optou-se por aguardar uma definição, já que o Rômulo do TRT2 informou
que a planilha S1020 irá ser eliminada. O servidor referência comunicou,
ainda,  que  consta  deste  evento  informações  atinentes  a  Secretaria  de
Pagamento de Pessoal e Secretaria de Saúde. Ricardo Rachid esclareceu
que as informações em questão constarão da folhaweb.  Liliane Barreto,
servidora  do  TRTer  Saúde,  irá  levantar  as  informações  acerca  de  “
Informações de plano privado coletivo empresarial de assistência à saúde”,
“Detalhamento dos valores pagos a Operadoras de Planos de Saúde” e
“Informações do dependente do plano privado de saúde” e repassará até



30.05.2018.  Patrícia  Reis  ficou  de  enviar  a  demanda  a  respeito  da
periculosidade para o servidor Gustavo Mendes;

6. Preenchimento do evento S2298, cujo servidor referência é Anísio Renato
de Andrade lotado na SEP que ficou de confirmar com Patrícia Reis se a
planilha  em questão está  com o  preenchimento  finalizado  (resposta  do
servidor: “o evento s2298 trata da reintegração de servidor ou magistrado.
Considerando  que  só  serão  informadas  reintegrações  que  porventura
ocorram a partir de 2019, não há dados a serem coletados neste momento.
À  época,  o  SIGEP,  conforme  prometido  pelo  TRT2,  deverá  conter  os
campos pertinentes ao tema, para o devido preenchimento. Em parte, são
informações pessoais já constantes do sistema atual. Outras se referem ao
processo de reintegração, judicial ou administrativo, cujo teor não se pode
antecipar.  Portanto,  podemos  considerar  encerrado  o  estudo  e  o
preenchimento da respectiva planilha”)

7. Em razão da realização do recadastramento de magistrados e servidores
ativos em maio as entregas das planilhas S2200, S2205, S2206 e S2240 foi
reprogramada para 30.06.2018;

8. #  Eliel  Negromonte  destacou  a  importância  dos  servidores  referência
manterem os dados das respectivas planilhas atualizados até a inserção
das informações no SIGEP e acrescentou que a atualização também deve
observar as possíveis novas versões dos eventos do eSocial.
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