
O presente documento registra as informações inseridas no Portal de Serviços do Governo Federal (www.gov.br/pt-
br/)

Ministério da Economia

PROTOCOLO DIGITAL - RECIBO DA SOLICITAÇÃO

DADOS DA SOLICITAÇÃO

Número da Solicitação: 235876.0149867/2020

DADOS DO USUÁRIO CADASTRADOR DA SOLICITAÇÃO

CPF: 
Nome: CARLOS FERNANDO DA SILVA FILHO
E-mail: cadastro@sinait.org.br

DADOS DA PESSOA JURÍDICA

Razão Social: SINAIT - Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho 
CNPJ: 03.657.939/0001-11
E-mail: cadastro@sinait.org.br
Celular: (61) 99295-6550
Telefone: (61) 3533-6600

DADOS DA SOLICITAÇÃO

Tipo da Solicitação: 1 - Protocolizar documentos para o Ministério da Economia

 Informações Complementares:

Número do Processo SEI Informado Pelo Solicitante:
Data de Encaminhamento: 28/10/2020

DOCUMENTAÇÃO VINCULADA À SOLICITAÇÃO

Tipo do Documento Nome do Documento

Requerimento Carta Sinait nº 134_2020 _ Carta ao Subsecretário de
Inspeção do Trabalho_Sr. Rômulo Machado.pdf

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR VINCULADA À SOLICITAÇÃO
(Preenchimento Opcional)

Descrição do Documento Nome do Documento



 
 

 

1 
 

Carta SINAIT nº 134/2020                                             Brasília-DF, 28 de outubro de 2020.                                                                                                                                                                                      

 
Ilustríssimo Senhor  

Rômulo Machado 

M.D. Subsecretário de Inspeção do Trabalho 

Senhor Subsecretário, 

O Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho – SINAIT, por meio de sua 

Diretoria Executiva Nacional – DEN, vem solicitar que sejam tomadas providências a respeito da 

ocupação de cargos de chefia na Superintendência Regional do Trabalho do Distrito Federal – 

SRT/DF, principalmente quanto ao Setor de Inspeção do Trabalho – Seint, o que vem gerando 

dificuldades e a falta de registros das atividades rotineiras dos Auditores-Fiscais do Trabalho. 

 

É de fundamental importância para esses servidores que haja efetividade nos registros, 

inclusive para os casos de afastamentos legais e confirmações de plantões, que estão sob a 

responsabilidade desta Subsecretaria.  

 

O presente pedido está justificado nas demandas apresentadas pela Delegacia Sindical do 

SINAIT no Distrito Federal a esta Diretoria, que informou que, em razão da vacância dos cargos de 

chefia da Fiscalização, a SIT promoveu ajustes provisórios, assegurando que a emissão de Ordens de 

Serviço – OS foram designadas como responsabilidade dos coordenadores, enquanto que as 

confirmações de plantões e informações de afastamentos legais ficaram no rol de atribuições desta 

Subsecretaria.  

 

Entendemos que são atividades que se correlacionam e precisam estar sob a 

responsabilidade de um único setor, para que haja efetividade nas ações delas decorrentes.  

 

Para o SINAIT, a ausência de informações detalhadas sobre o rito administrativo, como 

o registro formal de férias e atestado médico, poderá trazer graves prejuízos a esses servidores. 

 

Em função disso, o Sindicato Nacional pede providências e informações sobre as ações 

que estão sendo tomadas para atualizar as informações referentes aos Auditores-Fiscais do Trabalho 

no SFITWEB e para resolver em definitivo a questão da ocupação de cargos relacionados às chefias 

de fiscalização na SRT/DF. 

Respeitosamente, 

 

 
Carlos Fernando da Silva Filho 

Presidente do SINAIT 

 


