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PORTARIA COREN-SP/PLENÁRIO/022/2017 
(Aprovado pelo Plenário na 1036ª Reunião Ordinária do Plenário de 30/11/2017) 

 
Constitui Comissão de Implantação do Sistema de Escrituração Digital 

das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial) e dá 

outras providências. 

 

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – Coren-SP, juntamente 

com o Primeiro Secretário da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 

CONSIDERANDO que o Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, 

Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial) será obrigatório e mudará a forma com que as empresas lidam 

com obrigações de natureza tributária, trabalhista e fiscal; 

CONSIDERANDO A Resolução CD/eSocial nº 2/2016 datada de 31 de agosto de 2016 que 

instituiu novo cronograma para vigência do eSocial; 

CONSIDERANDO que COMISSÕES são órgãos de apoio técnico com a finalidade de 

auxiliar a Direção da Autarquia no desenvolvimento de atividades contínuas e relacionadas a temas 

específicos de caráter técnico, administrativo e financeiro; 

CONSIDERANDO que o eSocial vai exigir do Coren-SP uma maior integração entre 

setores, ou seja, todos os funcionários devem ser afetados pela mudança, é fundamental que às áreas 

chaves como GGP, GEFIN (setor contábil), GJUR, Controladoria e GTI participem desse processo de 

forma ativa nos procedimentos que correspondem às especificidades de suas atribuições; 

CONSIDERANDO a necessidade de definir as atribuições das áreas Fiscal/Contábil 

(GEFIN), de Recursos Humanos (GGP) e Jurídica (GJUR); 

CONSIDERANDO a deliberação da Diretoria em sua 1141ª Reunião Ordinária, realizada 

em 30 de agosto de 2017, que aprovou a formação da Comissão de Implantação do eSocial; 

CONSIDERANDO ainda a deliberação do Plenário em sua 1036ª Reunião Ordinária,  

RESOLVEM: 

Art. 1º Indicar os funcionários abaixo relacionados para integrarem a Comissão de 

Implantação do eSocial na qualidade de representantes das competentes áreas envolvidas na aludida 

implantação. 

   I – Membros Efetivos: 

a) Deborah Carceles, Matrícula nº 1051 – GGP; 

b) Anderson Minhoto Gonçalves, Matrícula nº 622 – GGP; 

c) Maria Helena de Freitas, Matrícula nº 181 – GGP; 

d) Elane Santos de Carvalho, Matrícula nº 995 – GGP; 

e) André da Silva Paiva, Matrícula nº 473 – GGP; 

f) Aline Érika Barbosa, Matrícula nº 1053 – GEFIN; 

g) João Freitas de Oliveira, Matrícula nº 905 – GEFIN; 

h) Camila Souza e Silva, Matrícula nº 894– Controladoria Geral. 

 

II – Membros Eventuais: 
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a) Emmanuel Barbosa, Matrícula nº 865 – GGP; 

b) Shirley Domingues, Matrícula nº 579 – GGP; 

c) Elson Almeida Stecher, Matrícula nº 463 – GTI; 

d) Willian Ferreira Ribeiro da Silva, Matrícula nº 763 – GTI; 

e) Jamille de Jesus Mattisen, Matrícula nº 896 – GJUR; 

f) José Josivaldo Messias dos Santos, Matrícula nº 806 – GJUR. 

 

§ 1º Os Membros Efetivos serão responsáveis por participar de todas as etapas do projeto e 

os Membros Eventuais serão os componentes que participarão da comissão nas discussões de processos 

de trabalhos impactados pelo eSocial que envolve suas atividades. 

§ 2º A Coordenação dos trabalhos será executada pela colaboradora indicada na alínea a, do 

item I do artigo supra. 

Art. 2º Compete à Comissão nomeada realizar, em observância aos normativos que 

disciplinam a presente matéria, realizar criteriosos estudos para implantação do Sistema de Escrituração 

Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial). 

§ 1º Compete ainda: 

I. Estudar e discutir as estratégias para a implantação do eSocial; 

II. Analisar junto às áreas envolvidas as necessidades de alterações e adaptações, tais 

como cadastros, procedimentos, documentações e sistemas; 

III. Propor ações para adequação ao eSocial; 

IV. Preparar a sensibilização das mudanças junto à Gerência de Comunicação para o 

público interno do Coren-SP; 

V. Acompanhar a implantação junto às áreas envolvidas, por meio de reuniões, análise 

das dificuldades e proposta de ações para resolução dos problemas identificados; 

VI. Apresentar à Presidência relatórios mensais das etapas de implantação do sistema. 

 

Art. 3º Os trabalhos desta Comissão perdurarão até o pleno funcionamento do referido 

sistema, momento no qual esta Portaria será automaticamente revogada, devendo ser encaminhado à 

Presidência o relatório Final de fechamento dos trabalhos da Comissão para devido registro da 

conclusão dos trabalhos. 

Art. 4° Havendo desligamento ou transferência dos membros que ora designados, a 

substituição recairá sob outro funcionário do mesmo setor que o membro atuava.  

Art. 5º O presente normativo entra em vigor na data de sua assinatura. 

São Paulo, 30 de novembro 2017. 
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