
Desde o inicio de 2021, a ACE e CDL Itaúna, estão somando esforços para entender e se 
adaptar quanto as exigências legais do e-Social. Desde outubro de 2021 foi disponibilizado 
informações para as empresas do grupo 1. A partir de janeiro 2022, foi disponibilizado estas 
mesmas informações para as empresas dos Grupos 2 e 3, conforme o calendário do e-So-
cial.

As mudanças ocorreram para manutenção da excelência no serviço ofertado ao associa-
do, bem como atender as novas exigências legais.

Confira o que muda e como você, ASSOCIADO, deverá proceder:

Quaisquer dúvidas poderão ser esclarecidas no setor de Segurança, Saúde e Medicina Ocupacional 
através do telefone (37)3249-1750 ou no Edifício CDE - Rua Capitão Vicente, 129, Centro - Itaúna-MG.

A ACE Itaúna e a CDL Itaúna disponibilizarão 
aos associados acesso ao Portal do e-Social e 
tutorial de utilização. Porém, para isso, é preci-
so que a empresa entre em contato com o 
setor de Segurança, Saúde e Medicina Ocupa-
cional através do telefone (37)3249-1750 para 
fazer a solicitação

De posse da senha individual, a empresa 
associada deverá entrar no Portal e realizar 
o correto preenchimento de campos vincu-
lado ao s2200 (Matrícula do funcionário / 
Categoria) e também o C.A. de EPIs
correspondentes ao risco.

Com todos os dados preenchidos 
corretamente por parte da empresa 
associada, será possível realizar o 
download de suas informações em 
formato de XML ou PDF. 

O setor de Segurança, Saúde e Medicina 
Ocupacional desenvolveu dois modelos - 
um referente a softwares de Segurança do 
Trabalho (XML Personalizado) e o outro 
referente a softwares Contábeis (XML 
Modelo Padrão).

A partir de 10 de maio de 2022. ACE e 
CDL Itaúna farão o envio diretamente 
do S2220 e S2240 ao e-Social.

A ACE e CDL Itaúna não se responsabi-
lizam por eventuais notificações ou 
multas durante esse período de tran-
sição e adequação ao e-Social. 

O associado deverá emitir uma 
procuração eletrônica, através do 
ECAC/RFB, empoderando a ACE e CDL, 
exclusivamente para envio dos eventos 
SST (eSocial - Grupo SST).

A ACE Itaúna e a CDL Itaúna têm trabalhado nos últimos anos em oferecer a 
melhor experiência para seus associados, pautadas pela excelência e con- 
fiança em suas soluções. 

O e-Social é um desafio em que todos devem estar cientes de suas responsabi-
lidades, para melhores resultados.

EEstamos aqui para ajudá-los a passar por todas as mudanças e adaptações, 
como sempre foi nessa relação que construímos ao longo de mais de 50 anos 
da ACE Itaúna e CDL Itaúna.

A ociado: NOVAS REGRAS NA ACE ITAÚNA E 
CDL ITAÚNA REFERENTES AO ESOCIAL

Mudanças no serviço de Segurança, Saúde e Medicina Ocupacional
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