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Ofício nº 192/2021_CNM/BSB               Brasília, 24 de maio de 2021. 
 
 
A Sua Senhoria a Senhora 
Deborah Virgínia Macedo Arôxa 
Secretária de Assuntos Federativos - SEAF 
Praça dos Três Poderes, Palácio do Planalto, 4º andar 
Brasília/DF 
 
 
Assunto:  Prorrogação do prazo de implantação do eSocial aos Municípios para o 
ano de 2022. 
 

 
Senhora Secretária, 

 
1. A Confederação Nacional de Municípios (CNM) renova cumprimentos e, na 
oportunidade, apresenta preocupação em relação ao prazo de implantação do Sistema de 
Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial). 
 
2. A Portaria Conjunta SEPRT/RFB nº 76, de 2020, estabelece que os Municípios 
deverão dar início ao envio das informações de forma progressiva conforme o tipo de tabela 
e evento, a iniciar-se no mês de julho de 2021. 
 
3 Embora a proposta do sistema seja para unificar 15 obrigações fiscais, 
trabalhistas e previdenciárias, de modo a facilitar a gestão pública, neste momento a 
implantação, requer diversas alterações, tanto para as entidades privadas quanto para as 
públicas, fazendo-se necessária a adaptação de todo aparato tecnológico e de pessoal para 
a sua adequação. No âmbito público, em nível Municipal a situação é ainda mais árdua, uma 
vez que a estrutura tecnológica e o corpo técnico desses entes são limitados e quanto menor 
a faixa populacional a situação tende a se agravar. Além disso, o conhecimento é precário e 
os servidores municipais não tiveram o amplo acesso as capacitações ofertadas pelo Governo 
Federal por conta da Covid-19. 
 
3. Ante todas essas dificuldades vivenciadas pelos Municípios e diante do anseio 
dos gestores em se adequar ao eSocial, esta Confederação imbuída no espírito de 
cooperação com a Administração Pública Federal, conta com o seu especial apoio para o 
acolhimento do pedido de prorrogação da implantação do eSocial para julho do ano de 2022.  
 
4. Na expectativa de contar com a sua atenção ao tema a Confederação coloca-
se à disposição pelos telefones (61) 2101-6073 ou pelo e-mail: governo@cnm.org.br 
 

 
Atenciosamente, 
 

 
Glademir Aroldi 

Presidente 


