
ASSEMBLEIA GERAL NACIONAL – 16 MARÇO DE 2023 
 

ENCAMINHAMENTOS DA DEN DO SINAIT 
 

 
A Diretoria Executiva Nacional do Sinait – DEN convocou todos os Auditores-Fiscais do Trabalho 
filiados e não filiados ao Sinait, conforme o Estado de Assembleia Permanente aprovado na AGN 
do dia 27/02/2023, para Assembleia Geral Nacional – AGN a ser realizada entre os dias 16, 17 e 
18 de março de 2023, no modo eletrônico/on-line, com pauta única a ser deliberada, vinculada à 
proposta de reajuste salarial apresentada pelo governo a todos os servidores do Poder Executivo 
Federal. O governo propôs 9% de reajuste nos vencimentos, bem como um reajuste de 43,6% 
no vale alimentação, saindo dos atuais R$ 458,00 para R$658,00.  
 
Considerando que até o mês de maio de 2023 a Secretaria de Gestão de Pessoas e de Relações 
de Trabalho - SEGRT, apresentará proposta de funcionamento da MNNP (Mesa Nacional de 
Negociação Permanente), bem como calendário de discussão dos demais itens da pauta de 
reivindicação dos sindicatos; 
 
Considerando que o ministério da Gestão e Inovação revisará a Portaria nº 10.723, que trata da 
redistribuição de cargos efetivos na Administração Pública Federal; 
 
Considerando que as Instruções Normativas nº 02/2018 e nº 54/2021 serão objeto de diálogo 
com as entidades; 
 
Considerando que o Governo fará gestão junto ao Congresso Nacional para a retirada da PEC 
32/2020; 
 
Considerando que como se vê, a presente negociação não tem os contornos de negociações 
comumente realizadas por mesas setoriais de negociação, onde as realidades de cada carreira 
são tratadas de modo singular ou ao menos são consideradas em caráter relevante, restando 
claramente um caráter coletivo e geral ao funcionalismo do Poder Executivo Federal;  
 
Considerando que a referida proposta representa o esgotamento da capacidade orçamentária 
autorizada pelo Congresso, de 11,2 bi para 2023;  
 
Considerando que a anualização do índice de reposição a ser concedido com base no orçamento 
autorizado para 2023, esgotará a capacidade orçamentária autorizada pelo Congresso, de 16,4 
bi para 2024. 

 
 
Dessa forma, A ORIENTAÇÃO DA DEN É:  
 
Item 1 da pauta: PELA APROVAÇÃO DA PROPOSTA. 
 
 
A pauta específica dos Auditores-Fiscais do Trabalho que é a regulamentação do bônus de 
eficiência segue sendo tratada no ministério do Trabalho e Gestão e Inovação.  
 
 
Todos à Assembleia Geral Nacional!  
 
 
 

Bob Machado, pela 
Diretoria Executiva Nacional - DEN 


