
 

Atualização sistema operacional 

 

 A segurança do seu servidor dedicado é proporcional ao quanto você mantém a sua 

infraestrutura atualizada em termos de software. Por isso, é de extrema importância 

observar cada um dos programas rodando em seu ambiente e ter suas versões em dia. Caso 

contrário, seus sistemas podem se tornar alvos de ataques cibernéticos, colocando seus 

dados e operações em risco. Por este motivo a Planejar Consultores Associados recomenda 

a atualização do sistema operacional do seu servidor. A versão18.04 LTS do Ubuntu foi 

lançada em abril/2018 e possui suporte e atualizações de segurança por um período 5 anos. 

Esta atualização é gratuita e tem por objetivo otimizar e garantir a proteção do seu sistema 

operacional, haja visto que as atualizações de segurança da versão Ubuntu 12.04 LTS serão 

encerradas em abril de 2019, conforme pode ser verificado no quadro abaixo: 

 

  
 

Este procedimento é de suma importância, pois, caso contrário o usuário não terá 

como atualizar o seu banco de dados PostgreSQL, o que impactaria diretamente na 

segurança dos sistemas utilizados pela plataforma SiplanWEB. 

 



 

eSocial: aquisição certificado digital A1 

 O Decreto do Governo Federal de nº. 8373/2014 instituiu o Sistema de 

Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas – eSocial. 

Por meio desse sistema, os empregadores passarão a comunicar ao Governo, de forma 

unificada, as informações relativas aos trabalhadores, como vínculos, contribuições 

previdenciárias, folha de pagamento, comunicações de acidente de trabalho, aviso prévio, 

escriturações fiscais e informações sobre o FGTS. 

 O Comitê Gestor do eSocial anunciou através da Resolução do Comitê Diretivo do 

eSocial n°. 03 de 29 de novembro de 2017, que o cronograma de implantação do programa, 

será implantado em cinco fases a partir do primeiro semestre de 2018. 

 

 
 

 Conforme cronograma acima a obrigatoriedade para os entes públicos iniciará em 

janeiro de 2019. O cumprimento das fases ocorrerá da seguinte forma: 



 

- Fase 1: Janeiro/19 - Apenas informações relativas aos órgãos, ou seja, cadastros dos 

empregadores e tabelas; 

- Fase 2: Março/19: Nesta fase, os entes passam a ser obrigadas a enviar informações 

relativas aos servidores e seus vínculos com os órgãos (eventos não periódicos) Ex: 

admissões, afastamentos e desligamentos; 

- Fase 3: Maio/19: Torna-se obrigatório o envio das folhas de pagamento; 

- Fase 4: Julho/19: Substituição da GFIP (guia de informações à Previdência) e 

compensação cruzada;  

- Fase 5: Julho/19: Na última fase, deverão ser enviados os dados de segurança e saúde do 

trabalhador. 

O Manual de Orientação do Desenvolvedor disponibilizado pelo eSocial informa que: 

- O certificado digital utilizado no sistema eSocial deverá ser emitido por Autoridade 

Certificadora credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil; 

- O certificado digital deverá ser do tipo A1 ou A3. Certificados digitais de tipo A1 ficam 

armazenados no próprio computador a partir do qual ele será utilizado. Certificados 

digitais do tipo A3 são armazenados em dispositivo portátil inviolável do tipo smart card 

ou token, que possuem um chip com capacidade de realizar a assinatura digital. Este tipo 

de dispositivo é bastante seguro, pois toda operação é realizada pelo chip existente no 

dispositivo, sem qualquer acesso externo à chave privada do certificado digital; 

- Para que um certificado seja aceito na função de transmissor de solicitações este deverá 

ser do tipo e-CPF (e-PF) ou e-CNPJ (e-PJ); e 

- Os certificados digitais serão exigidos em dois momentos distintos: transmissão (quando 

iniciado o envio das solicitação ao sistema do eSocial, o certificado digital do solicitante é 

utilizado para  reconhecer o transmissor e garantir a segurança do tráfego das informações 

na internet) e assinatura de documentos (para garantir o não repúdio e a integridade das 

informações os documentos eletrônicos enviados para o eSocial são assinados digitalmente 

seguindo a especificação descrita em 4.5 - Padrão de assinatura digital e as orientações 

estabelecidas no "Manual de Orientação do eSocial"). 



 

 Diante do exposto solicitamos aos nossos clientes a aquisição do certificado digital 

A1, a ser utilizado para a transmissão e assinatura dos documentos para o sistema eSocial, 

além de ser utilizado posteriormente para assinatura de documentos e relatórios emitidos 

pelo sistema para publicação no  Portal de Transparência pelos seguintes motivos: 

-  o certificado ficará armazenado no servidor a partir do qual ele será utilizado, o que 

proporciona maior segurança; 

- o backup do sistema incluirá também o backup de todos os certificados A1 vinculados ao 

sistema, prevenindo a perda do mesmo; 

- maior comodidade, pois o certificado poderá ser acessado de forma on-line em qualquer 

computador, não necessitando de transporte de dispositivo portátil do tipo smart card ou 

token bem como instalação de software para sua leitura; 

- permite ser utilizado por multiusuário do sistema, com permissões específicas e definição 

de datas limite para utilização; 
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