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2.

A INSTITUIÇÃO

A Delegacia Regional do Trabalho em Roraima foi criada pela Portaria
714, de 05 de agosto do ano de 1992. Situada à Avenida Major Williams, 1549,
Centro, desde o dia 05 de março de 2003 quando Marly Merele Sobreiro,
servidora dessa delegacia desde julho de 1996, formada em economia, assumiu
o cargo de Delegada, o processo de mudança tem sido contínuo com o intuito de
melhorar a qualidade dos trabalhos e dos serviços prestados a sociedade local.
O atual governo vem sendo marcado pelo questionamento dos problemas
sociais e pela busca de alternativas para um desenvolvimento sustentável que
garanta à sociedade melhores perspectivas de crescimento e melhoria da
qualidade de vida. A criação dos diversos programas sociais tem como alvo
proporcionar melhor condição de vida às comunidades mais carentes
provocando a geração de novos empregos e renda através sensibilização dos
setores produtivos. Alia-se a esse esforço o incentivo à produção solidária que
proporcionando à camada mais necessitada da sociedade o amparo necessário à
manutenção de sua dignidade sem dependência dos empregos tradicionais. A
instituição de fóruns, a realização de seminários e conferências buscando a
participação da sociedade tem contribuído para a solução dos problemas
abordados. A DRT/RR, não podendo ficar a margem desse processo, priorizou
uma avaliação criteriosa das dificuldades encontradas no desempenho de cada
função, buscando a correção das mesmas para possibilitar o cumprimento da
missão e visão de futuro estabelecida para esta Regional.

A sede da DRT/RR.
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IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO

NOME: Delegacia Regional do Trabalho em Roraima
ENDEREÇO: Av. Major Williams, 1549, Centro – Boa Vista – Roraima.
Fone: (95) 623-9404 - FAX: (95) 623-9451
CNPJ Nº 07.526.983/0014-68
NÚMERO DE SERVIDORES: 99 servidores, sendo:
. 84 Servidores Públicos Federais;
. 11 Terceirizados;
. 03 estagiários;
. 01 Cargo comissionado.

4.

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL

Delegada

Seção de Logística e Administração

Seção de Inspeção do Trabalho

Seção de Relações do Trabalho

Seção de Emprego e Salário

Serviço de Qualidade, Atendimento ao Público e Gestão de Programas

5.

ORGANOGRAMA

DELEGADO
1 Assistente das 102.2
1 FG-3
Núcleo de Apoio Administrativo
NAA

Seção de Inspeção do Trabalho
SEINT

Seção de Relação do Trabalho
SERET

Serviço de Qualidade
Atendimento ao Público
e Gestão de Programa
SAGEP

Seção de Emprego e Salário
SES

Seção de Logística de Administração
SELAD

Núcleo de Multas e Recursos
NEMUR

Núcleo de Identificação
e Registro Profissional
NIRP

Núcleo de Pessoal
NUPES

Núcleo de Fiscalização do Trabalho
NEFIT

Núcleo de Segurança
Desemprego e do Abono Salarial
NSEGAB

Núcleo de Serviços Gerais
NUSG

Núcleo do FGTS
NFGTS

Núcleo de Atividades Auxiliares
NAA

Núcleo de Segurança
e Saúde do Trabalhador
NEGUR

Núcleo de Exec. Orçarmento
e Financeiro
NEORF

Agências de Atendimento

6.

GESTÃO OPERACIONAL / FINALÍSTICA

De acordo com o Regimento Interno das Delegacias Regionais do Trabalho do Grupo III,
temos a competência de coordenar, orientar e controlar, na área de nossa jurisdição, o que segue:
• a execução das atividades relacionadas com a fiscalização do trabalho;
• a inspeção das condições ambientais de trabalho;
• a aplicação de sanções previstas em normas legais ou coletivas;
• a orientação ao trabalhador;
• o fornecimento de Carteira de Trabalho e Previdência Social;
• a orientação e o apoio ao trabalhador desempregado;
• a mediação e a arbitragem em negociação coletiva;
• a conciliação de conflitos trabalhistas;
• a assistência na rescisão do contrato de trabalho em conformidade com a
orientação e normas emanadas do Ministério do Trabalho e Emprego.
Respeitadas as responsabilidades acima elencadas temos, ainda, o compromisso de atuar
em projetos especiais de governo relacionados com a qualidade das condições de trabalho e renda
tornando mais humana e justa a relação capital-trabalho.
A Delegacia Regional do Trabalho em Roraima é uma unidade subordinada diretamente
ao Ministério do Trabalho e Emprego, com autonomia de gestão, e nesta condição deu seqüência
ao processo democrático de realizações com a participação de todos os servidores da regional. A
promoção de cursos de capacitação, oficinas e encontros motivacionais objetivando a implantação
de planejamento estratégico, permitiu a observância do estabelecido quanto a:

a)- MISSÃO:
“Promover o cumprimento da Legislação Trabalhista e praticar uma política de
relacionamento humanizado e socialmente justo entre empregados e empregadores”.

b)- VISÃO DE FUTURO:
“Ser uma referência pela qualidade dos serviços prestados, no cumprimento da legislação
trabalhista e reconhecida como entidade atuante na erradicação do trabalho infantil, escravo e
degradante”.

c)- VALORES:
- Excelência no atendimento a todos os cidadãos;
- Relacionamento de respeito e Postura Ética Profissional;
- Valorização e Reconhecimento do Servidor.

6.1

NOSSO PÚBLICO

Um processo gerencial abrange os mais diferentes níveis de atividades, onde cada
segmento atende a um público diferenciado. Nosso público divide-se em dois grupos distintos
podendo ser definidos como clientela interna e externa representados pelo grupo de servidores e a
sociedade local.
Nossos servidores são nossos clientes à medida que nossas orientações e determinações
lhes são transmitidas e os atingem de forma direta, sendo em medidas preventivas, corretivas e de
melhoria da qualidade de trabalho.
A sociedade local, nossa clientela externa, divide-se em diversos segmentos sendo
atendida sempre quando cumprimos nossas responsabilidades estabelecidas no regimento interno,
podendo ser citados aqueles que sofrem discriminação, os desempregados, os empregados, os
empregadores, as entidades de classe, enfim, todo um leque de interessados sendo importante o
papel que as Delegacias Regionais do Trabalho têm a desempenhar visando atender e conciliar os
elementos desse complexo quadro social.
Havendo no interior apenas 02 (duas) agência – São Luiz do Anauá e Caracaraí e diante
das constantes e crescentes dificuldades das comunidades interioranas, de natureza quase
totalmente rural em razão de sua característica agro-pecuária, esta DRT/RR, consciente de sua
missão social e desejosa de promover difusão de seus serviços e produtos, iniciou neste exercício
de 2005 a execução de um programa de audiências públicas em parceria com as prefeituras
municipais, realizando eventos nas sedes dos municípios e, não raro, nas comunidades mais
numerosas a eles jurisdicionadas. Nessas audiências são desenvolvidas atividades como
expedição de CTPS e palestras para dirimir dúvidas sobre questões trabalhistas em geral,
englobando segurança e saúde no trabalho, direitos e deveres de empregados e empregadores,
pesca artesanal e, ainda, sobre os programas sociais como Primeiro Emprego, Economia
Solidária, Seguro-Desemprego, e outros temas levantados pela platéia.
Os resultados obtidos nessas primeiras audiências realizadas podem ser tidos como bons
por permitirem a visualização de estratégias outras que propiciarão melhores colheitas em eventos
futuros, permitindo-nos ousar almejar expressão próxima de conhecidos eventos comunitários,
cabendo ressaltar, por preponderante, que maior efetividade poderia ter sido alcançada não fosse a
escassez de recursos que não permitiu mais efusiva divulgação da importância da instituição,
impedindo a contemplação de outros municípios e localidades com o evento em tela atendendo as
reivindicações daquelas carentes comunidades.
Inúmeras razões atestam a eficiência e eficácia desse método porquanto, ao mesmo tempo
em que se semeia na comunidade informações que ela necessita, levadas ao seu “habitat”
evitando-se o desgaste que representa enormes deslocamentos até à capital do Estado, estreita-se o
relacionamento com as autoridades locais, criando condições de cogitar-se de novos e mais
expressivos futuros eventos além de gestionar junto à classe patronal, corrigindo-lhe a distorcida
visão de um órgão unicamente repressor, angariando sua confiança e simpatia e despertando-lhe o
sentimento de inserir-se e participar ativamente dos programas sociais que requerem seu
concurso. A metodologia adotada mostrou-se adequada, requerendo pequenas correções para
traduzir-se em resultados dignos de registro em quaisquer anais.

6.2

NOSSAS AÇÕES

O bem estar da clientela interna é importante porquanto do seu desempenho depende a
satisfação da clientela externa, alvo de nossos esforços.

A capacitação dos servidores, a descentralização do atendimento e operacionalização dos
programas via delegação administrativa com a criação e instalação de agências no interior do
Estado proporcionam ao serviço público a qualidade que o cidadão espera.
A consciência dessa responsabilidade levou esta DRT/RR, neste exercício, à regularização
das Agências de Atendimento nos municípios de São Luiz do Anauá e Caracaraí, dotando-as de
instalações mais dignas, propiciando maior conforto laboral aos servidores e possibilitando ao
cidadão atendimento sem deslocamento de sua região.
Nos Municípios onde não há pontos permanentes de atendimento, a DRT/RR programou
Audiências Públicas, deslocando equipe composta por servidores dos vários setores – SES,
NEFIT, SAGEP, PNPE, ECOSOL, oferecendo à comunidade, no(s) dia(s) programado(s), os
mesmos serviços, orientação e informações prestadas na sede da Delegacia ou de suas Agências.
Tais eventos deram aos mandatários locais visão técnico-administrativa, despertando-lhes
consciência de que o cidadão deve ser o alvo de suas ações, como ocorreu em Rorainópolis,
quando, logo após a realização da audiência pública, o Prefeito Municipal procedeu a
levantamento geo-referencial do município e região visando embasar sua reivindicação de
instalação de uma agência naquele município, pleito esse encaminhado à Secretaria Executiva do
MTE.
Assim, no decorrer de 2005 seis audiências públicas foram realizadas nos Municípios de
Pacaraima, Rorainópolis, Bomfim, São Luiz do Anauá, Caracaraí e Amajarí. Nesses eventos
centenas de pessoas receberam detalhado esclarecimento sobre os programas sociais criados pelo
Governo Federal, elucidaram suas dúvidas sobre questões trabalhistas, regularizaram sua situação
profissional e tiveram sua CTPS expedida, sem a necessidade de deslocamento até a Capital, a
saber: 257 (duzentos e cinqüenta e sete) pessoas compareceram às audiências e 160 (cento e
sessenta) CTPS foram expedidas. Importante registrar que em São Luiz do Anauá e Caracaraí
não houve a atividade de emissão de CTPS, em razão da existência da Agência de Atendimento.
Importante registrar que, por ser uma experiência inicial não havia uma estratégia de
atuação, hoje já definida em razão da observação desses seis eventos realizados, que minimizará
os erros e multiplicará os resultados. Se não se repetir a escassez de recursos que impediu uma
ação mais efetiva podemos almejar para o próximo exercício mais abundante colheita o que nos
levar a crer que a modalidade mereça maior atenção das esferas superiores.
Outro fator que contribuiu sensivelmente foi a utilização da mídia falada e escrita que foi
provocada em diversas oportunidades com a manifestação da direção da DRT/RR, divulgando
ações e eventos.
A criação do Informativo Trimestral despertou a atenção de tantos quanto puderam ter
mãos um de seus exemplares. Os destaques da publicação valorizam os coordenadores ou
envolvidos nas ações, mexendo-lhes os brios e chamando-os ao cumprimento das atribuições de
forma mais compromissada.
Essas ações nos têm levado a um vasto leque de parceria com inúmeros órgãos federais,
estaduais e municipais, além de instituições locais públicas e privadas que começam a olhar a
instituição por outros prismas conseguindo uma visão diferenciada e diversa da anterior,
traduzidas pela inúmeras solicitações para participações não só nos grande eventos nacionais, mas
também em outros locais dirigidos aos mais diversos segmentos e camadas da sociedade quer
econômica, cultural, etária ou outras.
Pode-se, assim, dizer que estamos trilhando o caminho correto.

6.3 - PNPE
O Programa Primeiro Emprego é um dos desafios promissores que visa imediata redução
dos problemas da juventude, tendo como objetivo principal à inserção do jovem no mercado de
trabalho.
A DRT/RR tem desenvolvido importante trabalho desde o mês de abril, não só
cadastrando e encaminhando jovens para o mercado de trabalho, mas também procurando
sensibilizar os empresários para a importância do programa, incentivando-os a cadastrarem seus

estabelecimentos através de palestras e reuniões levadas a efeito na Capital e nos municípios, pela
servidora gestora do Programa. O trabalho realizado poderia espelhar números maiores não
fossem problemas técnicos no sistema do programa que inviabilizou maior inserção de jovens no
mercado.
Registramos os seguintes resultados finais:
a)- 20 empresas cadastradas;
b)- 1478 jovens cadastrados;
c)- 09 empresas recebendo os benefícios oferecidos pelo Programa;
d)- 36 jovens inseridos no mercado de trabalho.

6.4 – ECONOMIA SOLIDÁRIA
A DRT/RR sediou todos os encontros da Economia Solidária e emprestou todo apoio
necessário a que o Programa, neste exercício de 2005 desenvolvesse suas ações voltadas para o
social com objetivo de fortalecer o Fórum Estadual de ECOSOL e empreendimentos: Urbanos,
Rurais e Indígenas e, ainda, articulando todos os Fóruns Estaduais da Região Norte e do Brasil,
estimulando o empreendedorismo como formas de trabalho baseado na Autogestão dos
empreendimentos.
A ECOSOL sinaliza um caminho para a estruturação de uma nova organização econômica,
eficiente e igualitária de nosso estado.
JANEIRO
- I Reunião e Posse dos membros do Fórum de ECOSOL, no dia 15/01 no Auditório desta
DRT– Participação no Fórum Social Pan-Amazônico em Manaus-AM, no período de 18 à
22/01 e Fórum Social Mundial em Porto Alegre-RS, no período de 26 à 31/01.
FEVEREIRO
- Participação do Fórum na Videoconferência sobre Conselho Nacional de ECOSOL, no
dia 21/02 - I Participação na reunião do Conselho Interlocutor – COIN, no período de25 à
27/02 em Brasília – DF.
- Reunião da Coordenação do Fórum Estadual de ECOSOL, dia 10/02, no auditório desta.
MARÇO
- Reunião da Coordenação do Fórum dia 10 no Auditório desta DRT/RR.
ABRIL
- Dia 08, Reunião da Coordenação do Fórum Estadual de ECOSOL, no auditório da DRT.
- Reunião da Coordenação Nacional em Brasília/DF, de 22 a 24/04.
.
MAIO
- Reunião do Fórum com um representante da Secretaria Executiva do FBES, vindo de
Brasília – DF, no auditório da DRT.
JUNHO
- Reunião da Coordenação do Fórum Estadual de ECOSOL, no auditório da DRT, no dia
10/06.
JULHO
- Reunião do Fórum Estadual de ECOSOL, no auditório da DRT, no dia 08.

AGOSTO
- Reunião da Coordenação Nacional, em Brasília – DF, no período de 23 à 26/08.
- Reunião da Coordenação Executiva do Fórum de ECOSOL, no dia 31, auditório da DRT.
SETEMBRO
- Reunião da Coordenação Executiva do Fórum, para preparar a Oficina de ECOSOL da
Rede Amazônia Solidária, no dia 02/09, na sala de ECOSOL DRT.
- Oficina de ECOSOL da Rede Amazônia Solidária, no dia 09/09, no auditório da DRT.
- Encontro Regional dos Fóruns Estaduais do Norte de 21 a 23/09, em Belém – PA.
OUTUBRO
- Encontro da UNISOL BRASIL, em Belo Horizonte – MG, de 07 à 10 de outubro.
- Reunião da Coordenação Executiva do Fórum junto com a Equipe Gestora Estadual –
EGE, com o representante da Secretaria Nacional de ECOSOL – SENAES Roberto
Marinho, no dia 24 de outubro, auditório da DRT.
NOVEMBRO
- Conclusão da II fase do Mapeamento em todo o estado de Roraima.
- Reunião da Coordenação Nacional, em Recife – PE do dia 14 à 16 de novembro.
- Reunião da Coordenação Executiva do Fórum, no dia 29 de novembro na sala de
ECOSOL, DRT.
DEZEMBRO
- Reunião da Coordenação Executiva do Fórum, na sala de ECOSOL DRT, no dia 09 de
dezembro.

6.5 - GESTÃO DE PESSOAS
O Serviço de Qualidade, Atendimento ao Público e Gestão de Programas - SAGEP,
integrante do Núcleo de Apoio Administrativo do Gabinete, no desenvolvimento de suas
competências estabelecidas no regimento interno das delegacias regionais do trabalho do grupo
III, realizou eventos para motivar e elevar a auto-estima dos servidores, bem como propiciar o
aprimoramento e aquisição de novos conhecimentos:
Estabeleceu-se um calendário de reuniões mensais com os chefes e substitutos de cada
Seção ou Setor e bimensais com todos os servidores para discussão e avaliação do realizado e a
realizar. Assim, se estabelece uma gestão participativa, democratizando o processo de tomada de
decisões nas questões relacionadas à operacionalização dos trabalhos desenvolvidos, fazendo
emergir em cada servidor senso de comprometimento com os anseios de todo o grupo e objetivos
da instituição. Paralelamente se estreitam os laços de relacionamentos entre colegas de trabalho,
efetiva-se a minimização de conflitos nas relações interpessoais e busca-se encontrar formas de
viabilizar, dentro das possibilidades, o atendimento das justas reivindicações dos servidores.
Encontros mensais foram organizados oferecendo oportunidade de integração social,
independentemente de outros eventos promovidos pela Associação dos Servidores da Delegacia
Regional do Trabalho – ASSEDET.

Entendendo que a qualidade do serviço prestado inicia-se com a qualificação de quem o
presta, foram oferecidas oportunidades de capacitação de servidores.

ABRIL/2005
- Curso de Processo Administrativo Disciplinar – Manáus/AM;
- Curso sobre Normas Internacionais do Trabalho no Mercosul, São Paulo/SP;
MAIO/2005
- Seminário Amazônia: Desenvolvimento, Formas e Relação do Trabalho no Século
XXI, Belém/PA;
- I Congresso Internacional sobre Mulher, Gênero e Relação do Trabalho, Goiânia/GO;
JUNHO/2005
- Servidores da SERET-DRT/RR - Curso de Motivação, Relações Intrapessoal e
Técnicas de Negociação, SENAC, em Boa Vista/RR;
- Treinamento SIASG, Pregão Eletrônico e Cotação Eletrônica – Belém/PA;
AGOSTO/2005
- Treinamento Programas PFIS e SISF – Brasília/DF;
SETEMBRO/2005
- Curso Gestão da Qualidade, SENAC, Boa Vista/RR;
- Curso de Disseminadores Externos das Informações Previdenciárias – INSS/RR – Boa
Vista/RR
OUTUBRO/2005
- Treinamento SIPEC/Concessão de Benefícios – Brasília/DF;
- Reciclagem Treinamento SIAPECAD e Aposentadoria - Rio de Janeiro/RJ
- Treinamento Pregoeiro Eletrônico – Belém/PA;
- Curso Prático de Protocolo e Cerimonial, Comitê do Cerimonial Público, Boa
Vista/RR;
NOVEMBRO/2005
- Concessão de Benefícios, Lei 8.112/90– Brasília/Df;
- Treinamento de RH – Brasília/DF;
- Treinamento Programa SISF, PFISC, IDEB – Brasília/DF;
- Curso Elaboração de Projetos, ministrado pela UFRR em convênio com a ENAP, em
Boa Vista/RR;
- Curso Planejamento e Gestão Estratégica, Conceitos e Ferramentas, UFRR/ENAP, em
Boa Vista/RR;

Paralelamente à capacitação do contingente humano visando melhoria da qualidade do
atendimento direcionado aos clientes independentemente de sua natureza, diligências foram
efetivadas para melhoria dos recursos tecnológicos necessitados pelos diversos setores, adequando
as condições de trabalho à força e capacidade laborativa existente.
Assim, no ano de 2005, esta DRT/RR recebeu como reforço para o seu efetivo tecnológico
a quantidade de 13 (treze) microcomputadores da marca IBM, com especificações listadas abaixo
(Quadro I), que foram distribuídos nos setores de acordo com a demanda de serviços (Tabela I).
Em geral, pôde ser vista uma boa melhoria no desempenho da realização dos serviços nos
setores em que os novos computadores foram locados, como aumento no fluxo de expedição das
carteiras, melhoria de desempenho na utilização dos serviços provindos da Intranet, Sistemas

participantes da rede SERPRO, Sistemas de Gestão de Pessoal, Sistemas Gestores do PNPE, entre
outros.

Quadro I – Especificações técnicas dos computadores IBM
Processador: Intel Pentium IV 2,4 GHz
Memória RAM: 256 MB
Disco Rígido: 40 GB

Tabela I – Distribuição dos computadores (RGP) por setor
RGP

SETOR

RR-001348
RR-001350
RR-001347
RR-001351
RR-001344
RR-001341
RR-001343
RR-001340
RR-001345
RR-001352
RR-001346
RR-001342
RR-001349

GABINETE
NAA
NEFIT
NEGUR
NEMUR
NEORF
NUPES
NUSG
PNPE
SAGEP
SEINT
SELAD
SES (expedição de carteira)

Para difusão dos serviços que a DRT/RR pode prestar à comunidade e eliminação do
sentimento pré-concebido de órgão unicamente repressor buscou-se massificar a presença da
instituição junto à comunidade através da descentralização operacional e realização de eventos
próprios, as audiências públicas, bem como participando de ações promovidas por outras
entidades, como a seguir elencadas:

-

-

-

O Chefe do SES e o técnico da POLITEC estiveram nos Municípios de Caracaraí e
São Luis do Anauá no período de 04 e 05/03 com o objetivo de realizar a instalação e
configuração do Programa do Pescador Artesanal bem como a baixa dos relatórios do
mesmo.
No período de 14 a 16/03 equipe de servidores esteve no Município de Rorainópolis
onde foi realizada a recepção do pescador artesanal tendo em vista o período de
proibição da pesca em todo o estado. Nos dias 16 a 19/03 a equipe esteve em São Luis
do Anauá e de 21 a 24/03 em Caracaraí para a mesma finalidade.
De 20 a 21/05 foi enviado servidor até o município de São Luis do Anauá com o
objetivo de atualizar o banco de dados do sistema OFF LINE da CTPS.
Em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, no período de 26/06 a
02/07 a servidora Maria das Dores Araújo de Lima, do SES, foi enviada aos

-

-

-

-

-

municípios de Mucajaí e Iracema para emissão de CTPS, dentro do evento promovido
por aquela instituição local.
De 26 a 27/06, audiência pública no município de Pacaraima.
De 08 a 09/07, audiência publica no município de Rorainópolis.
22/07, audiência publica no município de Bonfim.
De 29 a 31/07 participamos do evento SESC COMUNIDADE, em parceria com a
instituição do título que visa levar as comunidades serviços documentais como a
emissão de CTPS.
De 25 a 27/08, audiência pública no município de São Luis do Anauá.
De 14 a 16/09, audiência pública no município de Amajarí e Vila Trairão.
Em prosseguimento a emissão de CTPS ao Trabalhador Assentado, Agricultor
Familiar e as famílias ribeirinhas, em parceria com a Justiça Móvel do Estado de
Roraima, foi envida a servidora Maria das Dores Araújo de Lima, do SES, até as
localidades ribeirinhas do sul do estado no período de 15/09 a 02/10 para emissão de
CTPS.
Participamos também da Ação Global em parceria com o SESI e a Rede Globo no dia
10 de setembro, com emissão de 342 CTPS.
No período de 30/09 a 01/10, atendendo solicitação da SEAP/PR foi enviada uma
equipe de servidores ao município de Rorainópolis visando o recadastramento nacional
dos pescadores e emissão do espelho do PIS/PASEP a todos.
20 e 21/10, audiência publica no município de Caracaraí.
No período de 26 a 30 de dezembro, o SES ministrou treinamento na área de seguro
desemprego formal e pescador artesanal aos agentes credenciados da Agencia de
Atendimento de Caracaraí.
03 a 11/12, ação pública, com todos os serviços, em stand da EXPOFERR – Exposição
e Feira Agropecuária de Roraima.

Digno de registro foi a participação dos setores envolvidos – NAAd, SEINT, PNPE,
ECOSOL e SES, notadamente este último por sua presença em todos os eventos, algumas vezes
com bastantes dificuldades em razão da precariedade das localidades. Nas audiências públicas, a
participação dos auditores fiscais traduziu-se em fator preponderante para seu sucesso.

7.

INDICADORES DE DESEMPENHO

7.1 – SELAD – Seção de Logística e Administração
I – Introdução
A SEÇÃO DE LOGÍSTICA E ADMINISTRAÇÃO – SELAD, Compete
planejar, coordenar, supervisionar, acompanhar e avaliar a execução das atividades relacionadas à
administração de pessoal e a assistência e medicina social e administração de material,
patrimônio, obras, transporte, edifícios públicos, comunicações administrativas, planejamento e
orçamento, bem como a gestão de contratos de prestação de serviços, observando as orientações e
diretrizes provenientes da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração; e
I – realizar avaliações periódicas, participando diretamente da execução e
supervisão de atividades externas relacionadas à sua área de atuação, no âmbito de sua jurisdição.
Tem os Núcleos de PESSOAL; ATIVIDADES AUXILIARES, SERVIÇOS GERAIS E
FINANCEIRO – Subordinados à SELAD;

II – Desenvolvimento das Atividades
NÚCLEO DE PESSOAL – NUPES; Todas as Atividades do
Núcleo são voltadas ao servidor interno da DRT/RR, em 2005, o Núcleo providenciou:
- Progressões Funcionais dos servidores nos meses de março e setembro/05, de 09
servidores;
- Portarias Internas_ 258__publicadas no BAL;
- Inclusão/SIAPE – Folha de pagamento 01 servidor para exercer o cargo
comissionado e 03 servidores concursados;
- Apresentado à Junta Médica 12 Atestados de servidores;
- PCD’s __257___emitidos;
- Requisições de Passagens_23;
- Programação de férias dos servidores da DRT/RR para o Ano/2006;
- Controle de freqüência mensal dos servidores;
- Processos pendentes em Brasília/DF 03 servidores; 01 pensionista;
- Inclusão/SIAPE da Indenização de Transporte e Periculosidade dos Auditores
Fiscais do Trabalho;
- Elaboração do Boletim Administrativo Local – BAL;
- Averbação de Tempo de Serviço 01 servidor;
- Remanejamento de 07 servidores;
- Vacância de 01 servidor;
- Informou a Força de Trabalho da DRT/RR ao Ministério do Trabalho;
- Recadastramento dos servidores Aposentados;
- Providenciou as informações no Sistema SIAPE, para geração da Folha de
Pagamento dos servidores;
- Providenciou a Remoção de 01 servidor;
- Providenciou a Redistribuição de 03 servidores; bem como suas inclusões no
sistema a SIAPE;
- Providenciou a instrução de 21 processos referente ao pagamento de
Substituição de servidores;
- Providenciou inclusão no sistema da Função Gratificada de Chefe da Agência
de São Luiz do Anauá/RR;
- Providenciou o processo referente ao pagamento de Exercícios Anteriores do
servidor Afrânio Prudêncio dos Santos Cruz;
- Processo referente a Licença-Prêmio de servidor;
- Processos referentes a devolução ao erário de valores recebida a maior,
detectado pela Equipe de Correição do MTE;
- Processo de reposição ao erário de valores recebidos indevidos referente a
pagamento de Ressarcimento Assistência a Saúde, servidora, inclusos no contra
cheque da referida servidora antes de ser redistribuída para o MTE; e detectado
pela Equipe de Correição do MTE;
- Controle dos Assentos Funcionais dos servidores terceirizados – POLITEC,
PROBANK e MANCHESTER;
- Instruções dos processos referente ao Auxilio Pré-Escolar e Licença
Remunerada, 90 dias, conforme o artigo 210, da lei nº 8.112/90;
- Providenciou toda documentação solicitada pela Equipe de correição do MTE;
- Encaminhou os formulários de Avaliação de Desempenho, para fins de
avaliação dos servidores lotados na SERET e GABINETE.
Prestadores de Serviço do TEM:
- POLITEC, PROBANK E MANCHESTER; e ESTAGIÁRIOS DO CIEE/RR.

NÚCLEO DE ATIVIDADES AUXILIARES – NAA; Em 2005, o Núcleo providenciou
as atividades voltadas aos serviços internos e aos relacionados com os transportes desta Regional;
-

-

-

-

-

-

-

Foram providenciadas 117 , Ordens de Serviços para vagens aos municípios;
O Controle analítico de Kilometragem e abastecimento são feitos através do sistema,
onde gera o relatório mensal; tivemos as saídas e chegadas dos veículos controladas
pela Kilometragem de cada um, bem como hora e o histórico do serviço realizado;
O Consumo de Combustível, é feito através de Requisição assinada pelas chefias do
NAA e SELAD, foram gastos em 2005 R$ 28.781,16 com recursos da
Administração e Fiscalização da DRT/RR;
Os Serviços de Lavagens e Polimento dos veículos são feitos também através de
Requisições e no final do mês são entregues juntamente com as notas fiscais, que
são conferidas e atestadas para fins de pagamento, totalizando R$ 3.732,00 durante o
Ano de 2005;
Na DRT/RR, temos 05(cinco) Motoristas Oficiais;
Nos Serviços de Mecânica dos veículos oficiais desta Regional foram gastos R$
42.949,85; com duas Empresas, uma contratada em caráter Emergencial, e os
recursos foram da Administração e Fiscalização da DRT/RR;
Controla os serviços de Xerox – Por mês podem ser copiadas até 6.500 cópias, nos
meses em que acontece o programa do Pescador Artesanal, são tiradas cópias além
do limite, até o dia 27/12/05 foram providenciadas 0134.167 cópias entre
documentos de servidores bem como documentos de usuários clientes da DRT/RR;
Controla o acervo bibliográfico da DRT/RR, como livros, diários, jornais e outros;
Os Serviços de Organização, Autuação e Movimentação de processos e distribuição
de documentação interna é executado pelo PROTOCOLO/NAA;
No ano de 2005 foram autuados:

-

Processos referentes a Auto de Infração 586
Processos referentes a NFGC 28
Processo referente a NRFC 01
Processos referentes a Diárias 136
Processos referentes a Aquisição de Material Permanente 02
Processo referente a Ajuda de Custo 01
Processos referentes a Atualização de Cadastro 01
Processos referente a Auxilio Creche 01
Processos referente a Sindicâncias 02
Processos referente a Ressarcimento 01
Processos referente a Auxilio Natalidade 01
Processos referente a Laudo Pericial 01
Processos referente a Pagamento de Curso 01
Processos referente a Convênio CIEE 02
Processos referente a Desligamento de servidor 01
Processos referente a Irregularidade do Seguro Desemprego 01
Processos referente a Interdição 11
Processo referente a NRFC 01
Processos referente a Convenção Coletiva 02
Processos referente a Licença-Prêmio 01
Processos referente a Aquisição de Equipamento de Informática 02
Processos referente a Aquisição de Assinatura 03
Processo referente a Renovação de Assinatura 01
Processo referente a Declaração de Férias 02
Processos referentes a Contratação Emergencial 03

-

Processo referente a Proposta de Lanche 01
Processo referente a Exercícios Anteriores 01
Processo referente a Revisão 01
Processo referente a Palestra 01
Processo referente a Denúncia 02
Processo referente a Requisição de Viatura 01
Processo referente a Designação 01
Processo referente a Termo Aditivo 01
Processo referente a Ausência de Servidor 01
Processo referente a Horário de Trabalho 01
Processo referente a Abono Permanência de Servidor 02
Processo referente a Proposta da Escola Superior de Direito/RR 03
Processos Cancelados 05
Processo referente a Nomeação de Servidor 01
Processo referente a Infração de Trânsito 01
Processos referente a Locação de Imóvel 02
Processo referente a Autorização Temporária p/ Estrangeiro 01
Processos referentes a Acordos Coletivos 16
Processos referentes a Registros Profissionais 43
Processos referentes a Termos de Embargos 15
Processos referentes a Exoneração de Servidor 01
Processos referentes a Contratação de Serviços 29
Processos referentes a Solicitação de Informações Sindicais 09
Processos referentes a Pagamento de Substituição 35
Processos referentes a Participação de Eventos 01
Processos referentes a Pagamento de Dias Trabalhados 01
Processos referentes a Sindicância 12
Processos referentes a Mediações 05
Processos referentes a Tomada de Contas 01
Processos ref. a Dispensa de Ponto p/ Participação de eventos 01
Processos referentes a Admissão de Servidor 09
Processos referentes a Redistribuição de Servidor 05
Processos referentes a Remoção de Servidor 04
Processos referentes a Regularização dos Veículos 01
Processos referentes a Prorrogação de Horário 01
Processos referentes a Material de Consumo 16
Processos referentes a Material de Informática 10
Processos referentes a Cadastramento de Empresa 01
Processos referentes a Cancelamento de Auto de Infração 05

Tivemos 988 PROCESSOS AUTUADOS no Protocolo, em de 2005;
-

-

Controla os Prestadores de Serviços das Empresas de Limpeza (MEGA) e
Vigilância (SGSP); anexo planilha dos funcionários das empresas que prestam
serviços nesta DRT/RR;
Anexo a este relatório, a relação dos Veículos Alocados na DRT/RR, esta relação foi
solicitada pelo MTE, e encaminhada em junho de 2005.

NÚCLEO
DE
EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
E
FINANCEIRANEORF; Suas Atividades são relacionadas a pagamentos de serviços e compras da DRT/RR;

NÚCLEO DE SERVIÇOS GERAIS – NUSG; Suas atividades são voltadas tanto
para os usuários internos (servidores) como para os externos, fornecedores e os responsáveis
pelas empresas que precisam ser cadastradas no sistema SICAF. Em 2005, o NUSG
providenciou;

Cadastro de Bens móveis um total de __06_ itens;
Empresas cadastradas no Sistema SIASG módulo SICAF 08;
Processos lançados no Sistema SIASG módulo SIDEC 72;
Foram emitidos Termos de Responsabilidades dos Bens Móveis; 20;
Elaborou Contratos lançados no Sistema SIASG Módulo SICON 04
Elaborou Termos Aditivos e lançados no Sistema SIASG Modulo SICON 13;
Providenciou Atualização de documentos vencidos das Empresas no SICAF 289;
Controla os Contratos das Empresas com a DRT/RR;
Controla a compra de Materiais – Permanentes e de Consumo;
-Providenciou os Relatórios de RMB – (Relatório de Movimentação de Bens Móveis da UG
380057 e 380957) 24; e Relatórios de RMA – (Relatório Mensal de Almoxarifado);
-Providencia a informação do Encerramento de cada mês, à Setorial de Contabilidade do MTE,
UG 380057 e 380957, se estão de acordo com o SIAFI;
-Controla o Estoque de Material existente no Almoxarifado da SELAD DRT/RR;
-Providencia mensalmente, NL (Nota de Lançamento) para dar baixa no Material de
expediente existente no almoxarifado das UG’s 380057 e 380957;
Em anexo; As Planilhas das Empresas que têm Contratos com a DRT/RR;
Planilha das Empresas que tiveram seus Contratos encerrados no Ano de 2005; Relatórios de
Movimentação de Bens Móveis – RMB dezembro de 2005; Portarias de dispensa e
designação de servidores para atuarem como Gestores de Contratos desta Regional.

7.2 – SEINT -

Seção de Inspeção do Trabalho

7.2.1 – Objetivos Institucionais
Conforme atribuições regimentais, contidas no Regimento Interno do Ministério do
Trabalho e Emprego, aprovado pela Portaria nº 786, de 11 de setembro de 1997, a Seção de
Inspeção do Trabalho – SEINT, compete:
ICoordenar, supervisionar, acompanhar e avaliar a execução das atividades de
fiscalização do trabalho, visando assegurar o cumprimento das normas de
proteção ao trabalho e daquelas relativas ao Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço – FGTS;
IICombater o trabalho escravo, infantil e quaisquer outras formas degradantes,
bem como das atividades de fiscalização relacionadas à segurança e saúde do
trabalhador;
IIIProporcionar as condições necessárias aos trabalhos de pesquisas regionais;

IV-

V-

Articular-se com a Seção de Relações de trabalho – SERET, na realização de
mesas redondas tripartites, com o objetivo de sanar irregularidades detectadas
pela inspeção do trabalho, observando as orientações e diretrizes provenientes
da Secretaria de Inspeção do Trabalho e;
Realizar avaliações periódicas, participando diretamente da execução e
supervisão de atividades externas relacionadas à sua área de atuação, no âmbito
de sua jurisdição.

7.2.2. - Das ações desenvolvidas pelos núcleos ligados à Seção de
Inspeção do Trabalho – SEINT.
Ao NEFIT - Núcleo de Fiscalização do Trabalho compete, dentre outras atribuições,
a elaboração, acompanhamento e a execução do Plano Anual de Fiscalização da Delegacia
Regional do Trabalho em Roraima, ouvidas as entidades sindicais e outros órgãos e
instituições interessados. Compete, ainda, coordenar, orientar e controlar, na área de sua
jurisdição, a execução das atividades relacionadas à fiscalização do trabalho, a inspeção das
condições ambientais de trabalho, a orientação ao trabalhador, acompanhamento e
monitoramento do Sistema Federal da Inspeção do Trabalho – SFIT, a articulação com outras
instituições e entidades da Administração Pública, visando o aprimoramento do planejamento
das ações e da execução da fiscalização do trabalho.
a)- Metas e finalidades essenciais do Núcleo de Fiscalização do Trabalho
Coordenar, acompanhar, avaliar e executar as atividades relacionadas com a
fiscalização do trabalho no âmbito estadual, de acordo com as orientações emanadas pela
Secretaria de Inspeção do Trabalho, tais como:
a) orientar o público em matéria de legislação trabalhista;
b) inspecionar os estabelecimentos sujeitos às leis de proteção ao trabalho;
c) autuar os referidos estabelecimentos por infração aos dispositivos legais;
d) elaborar e encaminhar relatórios de inspeção do trabalho, previstos em leis e
regulamentos;
e) dar apoio técnico ao desenvolvimento das atividades e programas específicos da
fiscalização do FGTS, Combate ao Trabalho Infantil e Apoio na Campanha de Redução de
Acidentes no Trabalho.
b)- Plano de Trabalho
1)- Distribuição do quantitativo de fiscal
Atendendo aos objetivos acima elencados e visando a boa prestação do serviço ao
público a quem nos destinamos, iniciamos o exercício de 2005 com o quantitativo de 07 (sete)
auditores fiscais, dos quais quatro ocupavam cargos de chefia (Serviço de Inspeção do
Trabalho, Serviço de Relações do Trabalho, Núcleo do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Núcleo de Fiscalização do Trabalho). As análises de auto de infração e NFGC são
distribuídas para 02 (dois) analistas previamente cadastrados e autorizados pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; as fiscalizações indiretas e plantões são realizados por todos os
Auditores, com exceção das chefias que não entram na escala de plantão. Nos meses de
fevereiro, março e abril recebemos 07 (sete) novos Auditores, sendo que um (01) desistiu do
cargo no mês de abril e um (01) foi removido, a pedido, para a DRT-MG no mês de
dezembro. Diante do exposto, terminamos o ano com 12 (doze) Auditores.

2)- Zoneamento
Para facilitar o trabalho dos auditores na atividade externa, foi elaborado um
detalhado zoneamento da cidade, atingindo 12 (doze) zonas, sendo que para cumprir com as
diretrizes e metas estipuladas as fiscalizações são direcionadas a critério da chefia de
fiscalização visando, principalmente, atingir as metas institucionais estabelecidas pela
Administração Central, assim como as metas e projetos locais, portanto, independentes de
zonas.
Resultados Alcançados pela fiscalização durante o exercício de 2005, englobando
as áreas de Legislação e Segurança e Saúde no Trabalho.
MÊS

EMPRESAS
FISCALIZADAS

EMPREGADOS
REGISTRADOS

EMPREGADOS
ALCANÇADOS

JANEIRO A
DEZEMBRO

826

2.665

25.894

TOTAIS

826

2.665

25.894

TOTAL
DE EMPRESAS
FISCALIZADAS

DIRIGIDAS

INDIRETAS

DENÚNCIAS

826

693

71

62

EMPREGADOS ALCANÇADOS
HOMENS
19.089
MULHERES
6.650
MENORES
155

EMPREGADOS REGISTRADOS
HOMENS
1.983
MULHERES
611
MENORES
71

MENORES APRENDIZES INSERIDOS PELA FISCALIZAÇÃO NAS
EMPRESAS E SISTEMA "S"
50
Atividades desenvolvidas pelo Núcleo de Multas e Recursos – NEMUR
*Total de autos de infração lavrados – 561 (quinhentos e sessenta e um);
*Total de autos de infração enviados para PFN/RR – 333 (trezentos e trinta e três);
*Valor total de multas impostas – R$ 1.287.553,70 (hum milhão duzentos e oitenta e sete
mil, quinhentos e cinqüenta e três reais e setenta centavos);
*Valor total de multas recolhidas – R$ 214.330,10 (duzentos e catorze mil trezentos e
trinta reais e dez centavos).
Notificação Fiscal para Recolhimento do Fundo de Garantia e Contribuição Social – NFGC

*NFGC,s lavradas – 27 (vinte e sete);
*Valor total de débitos notificados R$ 652.823,48 (seiscentos e cinqüenta e dois mil,
oitocentos e vinte e três reais e quarenta e oito centavos).
Certidões de Positivas/Negativas de Infrações Trabalhistas.
a. Certidões negativas expedidas – 72 (setenta e duas);
b. Certidões positivas expedidas – 00 (zero)
No período de 30/06 a 30/07 de 2005 foi instalada a Comissão anual
de verificação de Auto de Infração e Notificação de Débito do Fundo de Garantia e
Contribuição Social – NFGC.

Atividades desenvolvidas pelo Núcleo Eco-Igualdade
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Denúncias e ações junto às empresas – 36
Total de denúncias recebidas contra empresas – 15
Atividades e ações realizadas junto às empresas e outros organismos – 34
Seminários – 03
Oficinas – 01
Palestras – 06
Moderação e facilitação em eventos – 01

Atividades desenvolvidas pelo NFGTS
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.

Total de fiscalizações indiretas – 71
Total de NFGC lavradas – 26
Total de FGTS notificado – R$ 622.460,45
Total contribuição social notificado – R$ 36.363,03
Total de FGTS recolhido – R$ 708.757,78
Total de contribuição social recolhido – R$ 17.223,71
Total Geral de FGTS e Contribuição Social recolhido e notificado – R$
1.384.804,90 (Hum milhão, trezentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e
quatro reais e noventa centavos).

Atividades desenvolvidas pelo NEGUR
q. Coordenou e elaborou o calendário de solicitação e visita da Equipe Móvel de
Segurança e Saúde do Ministério do Trabalho e Emprego para auxiliar na
fiscalização de problemas que demandaram conhecimento mais técnico dentro
da área de segurança e medicina do trabalho, uma vez que esta Regional não
possui estes profissionais em seu quadro.
r. Primeira quinzena de abril recebemos 02 Auditores Fiscais (médico do
trabalho da DRT-MG e engenheiro do trabalho da DRT-PA);
s. Primeira quinzena de julho recebemos 02 Auditores Fiscais (engenheiro do
trabalho da DRT-SC e Médico do Trabalho da DRT-SC);
t. Primeira quinzena de outubro recebemos 02 auditores fiscais (engenheiro da
DRT-SC e engenheiro da DRT-SC)

Outras Informações:

No planejamento anual da fiscalização das áreas de Legislação e Segurança e
Saúde do Trabalho consta a colaboração de Médico e Engenheiro do Trabalho para auxiliar
no cumprimento de nossas metas institucionais, estabelecidas pelo Órgão Central. Essa
colaboração se dá pela vinda de profissionais dessas áreas, por pelo menos quinze dias, uma
vez a cada quadrimestre.
A pedido da fiscalização foram realizadas campanhas de emissão de CTPS, nos
Municípios de Rorainópolis e Pacaraima.

V – Considerações Gerais
Diante do exposto, não obstante as dificuldades vez que os seis (06) novos
auditores que foram lotados nesta regional passaram o primeiro semestre em treinamento e
somente a partir de julho passaram a fiscalizar, contribuindo assim para o alcance das metas
fiscais, podemos concluir que o ano de 2005 foi bastante produtivo, sendo inclusive o ano em
que mais se registrou trabalhadores sob ação fiscal. Deve-se tal resultado à ajuda dos novos
Auditores que, embora por pouco tempo, contribuíram de forma decisiva para sua
consecução. Ademais, continuamos com o trabalho de inserção de aprendizes nas empresas,
bem assim das pessoas portadoras de deficiência, dando cumprimento às cotas estabelecidas
por lei. Para colaborar com este trabalho foi criado o Núcleo de Combate a Discriminação.
Neste ano a fiscalização esteve mais presente no interior do Estado, combatendo o
trabalho infantil, a informalidade no mercado de trabalho, assim como, contribuindo para
melhorar as condições de saúde e segurança dos trabalhadores, principalmente nas Serrarias,
onde se pratica atividade de alto risco de acidentes e nas fazendas de Arroz e Soja, atividade
essas que está em franco crescimento no Estado. Diante de todo o exposto temos que esta
Regional através da Seção de Inspeção do Trabalho - SEINT, cumpriu seu verdadeiro papel
de agente fiscalizador das relações trabalhistas, buscando sempre assegurar o cumprimento e a
observância da Legislação do Trabalho e dos Acordos e Convenções Coletivas, assim como
aumentar os índices de arrecadação dos recursos e diminuir a sonegação do recolhimento do
FGTS, metas estas que procuramos sempre atingir, buscando a superação, focados na
consciência de nossa importância social.

7.3 – SERET – Seção de Relações do Trabalho
7.3.1 – Objetivos Institucionais
A Seção de Relações do Trabalho faz parte da estrutura organizacional
das unidades descentralizadas, que são as Delegacias Regionais do Trabalho, sendo
responsável pela execução de serviços de orientação, mediação e arbitragem em negociação
coletiva, conciliação de conflitos individuais e assistência ao trabalhador na rescisão do
contrato de trabalho, no âmbito estadual, de acordo com orientações e diretrizes emanadas da
Secretaria de Relações do Trabalho/Ministério do Trabalho e Emprego.

7.3.2 – Metas e Finalidades Essenciais da SERET
Coordenar, supervisionar, acompanhar, avaliar e executar os trabalhos
de mediação e arbitragem trabalhista e de assistência ao trabalhador na rescisão do contrato de
trabalho, bem como prestar informações sobre os pedidos de registro de empresas de serviços
temporários e referentes aos processos de autorização de trabalhos a estrangeiros, observando

as orientações e diretrizes provenientes dos órgãos competentes do Ministério e,
especificamente:
I – executar o serviço de mediação de conflitos individuais e coletivos de trabalho;
II – estimular o diálogo entre as partes conflitantes para resolução dos conflitos, esclarecendo
fatos e sugerindo hipóteses aos interessados;
III – receber e arquivar acordos e convenções decorrentes das negociações de conflitos
coletivos;
IV – prestar informações pertinentes ao acompanhamento de negociações coletivas e greves;
V – processar e sistematizar as informações sobre greves e demissões em massa ocorridas na
área de jurisdição da Delegacia;
VI – atender as solicitações internas e externas sobre informações pertinentes ao
acompanhamento da conciliação de conflitos coletivos e individuais;
VII – orientar os interessados quanto aos pedidos de registro sindical;
VIII – executar, com o apoio da área de fiscalização, o serviço de mediação em conflitos entre
trabalhadores e empregadores sobre direitos controversos denunciados;
IX – propor alternativas para a solução de controvérsia;
X – colocar à disposição dos conflitantes os recursos técnicos disponíveis e informá-los sobre
as conseqüências jurídicas;
XI – orientar o trabalhador quanto aos direitos pretendidos preservando os de natureza
trabalhista quando líquidos e certos;
XII – orientar os interessados quanto aos seus direitos e obrigações resultantes de rescisão ou
qualquer outra forma de dissolução do contrato de trabalho;
XIII – examinar o termo de rescisão de contrato de trabalho sob os aspectos legais e
contábeis;
XIV – assistir, com o apoio da área de fiscalização, o trabalhador na rescisão ou extinção do
contrato de trabalho, de acordo com a legislação vigente;
XV – elaborar demonstrativos mensais das rescisões contratuais assistidas;
XVI – atender às solicitações, internas e externas, sobre informações pertinentes às
homologações e rescisões contratuais efetivadas no âmbito da Delegacia;
XVII – orientar pessoas físicas e jurídicas sobre o processo de autorização de trabalho a
estrangeiros;
XVIII – receber e orientar os processos de solicitações de autorização de trabalho a
estrangeiros;
XIX – manter cadastro dos processos de solicitações de autorização de trabalho a estrangeiros
e acompanhar seu andamento;
XX – levantar e fornecer dados sobre a força ativa de trabalho estrangeiro no Estado;
XXI – realizar avaliações periódicas, participando diretamente da execução e supervisão de
atividades externas relacionadas à sua área de atuação, no âmbito de sua jurisdição.

7.3.3 - PLANO DE TRABALHO
1 - Em 2005, houve um acréscimo considerável nas mediações realizadas, em relação ao ano
anterior, sendo que o percentual de acordos efetivados apresentou um índice muito
satisfatório, o que mostrou o grande empenho com que os servidores têm executado seu
trabalho, bem como a confiança de empregados e empregadores que se utilizam desse serviço;
2 - Ainda no âmbito das mediações, foi ministrado em junho, pelo SENAC, aos servidores da
SERET, um curso sobre técnicas de mediação e motivação, o qual se mostrou extremamente

proveitoso e adequado ao mister da SERET, tendo havido participação ativa e entusiasmo por
parte dos servidores;
3 - No que concerne à assistência ao trabalhador na rescisão do contrato de trabalho,
observou-se também um sensível incremento nas homologações efetuadas em 2005, ficando
evidente, mais uma vez, o acréscimo no número de atendimentos efetuados pela SERET.
4 - A avaliação desses aumentos está menos relacionada a uma possível elevação nas
rescisões e nas inadimplências, do que à fraca atuação de alguns sindicatos. Pode-se observar,
pela leitura dos relatórios de anos anteriores, que esse é um problema recorrente. Parece
haver, por parte de alguns sindicatos, um certo comodismo ou desinteresse, ou até mesmo
falta de estrutura adequada para dar o necessário apoio ao trabalhador. Teme-se que, em
futuro próximo, esta SERET já não consiga suportar a crescente demanda, o que certamente
diminuirá a qualidade dos serviços prestados.
5 – Como proposta de solução para 2006, vislumbramos a necessidade de aplicação mais
rigorosa dos requisitos da Instrução Normativa nº 03/2002, que exige uma justificativa de
recusa sindical, antes que a DRT proceda à homologação. Essa saída, legal e viável, não deixa
de ser impopular e dolorosa, de início, além de enfrentar algumas resistências internas e
externas, que precisam ser vencidas. Porém, se isso não for feito, dificilmente as entidades
sindicais se tornarão mais participativas.
6 – Antes, porém, de tomar tal atitude, precisamos oferecer aos sindicatos mais um
treinamento, por meio de curso gratuito de capacitação, nos moldes do que foi feito em 2004,
a fim de lhes proporcionar estrutura e suporte técnicos. Dessa forma, após ampla divulgação,
com a devida antecedência, poderemos implantar a exigência citada acima. Para tanto,
encaminharemos a SRT/MTE algumas propostas de cursos de capacitação para o ano de
2006, esperando pela sua aprovação.
7 – Em 2005, também foi realizada, em âmbito nacional, a campanha de atualização das
informações sindicais. Em Roraima, a despeito da divulgação e da realização, na DRT, de
uma reunião da qual participaram representantes de cerca da metade dos sindicatos
registrados, além de diversos contatos individuais, a adesão foi muito pequena. Até o fim da
campanha, em novembro, somente cerca de 20% dos sindicatos registrados haviam
protocolado requerimento de atualização. Esse fato mostra, mais uma vez, a necessidade de
que os sindicatos locais se tornem mais participativos.
8 – Assim, para que os sindicatos se tornem mais atuantes e participativos, sugerimos seja
incrementada uma política de interlocução institucional, por meio de reuniões e diálogos, dos
quais poderia participar também o Ministério Público do Trabalho e outros órgãos públicos
interessados, a fim de oferecer aos sindicatos o já referido apoio técnico e também de
conhecer suas principais dificuldades. Dessa maneira, poder-se-á romper a inércia de alguns
setores sindicais.
9 – Conectividade social. A implantação desse sistema informatizado acarretou diversas
dificuldades aos usuários externos e por isso a DRT tem recebido muitas reclamações, das
quais se destacam os permanentes problemas de conexão, de obtenção de extrato rescisório e
principalmente de saque do FGTS. Como esses procedimentos não são previstos na IN
03/2002, a SERET buscou o diálogo com a agência local da Caixa Econômica Federal, por
meio de duas reuniões informais realizadas, inclusive com a participação da Senhora
Delegada Regional do Trabalho, a fim de que aquela instituição melhorasse o suporte aos
usuários. Tomamos o compromisso informal da Caixa, mas ainda recebemos muitas
reclamações. Desses fatos, demos conhecimento a SRT/MTE, a fim de que tome as
providências necessárias.
10– Por fim, reiteramos outras demandas, as quais constaram no relatório anterior e que até o
presente ainda não foram atendidas: a) implantação de sistema eletrônico de distribuição de
senhas para melhorar o atendimento ao público e a organização do trabalho; b) informatizar a

Seção de Relações do Trabalho, mediante a aquisição de mais 05 (cinco) computadores, os
quais se destinarão: 03 (três) para atendimento de homologações e mediações; 01 (um) para
tiragem e pré-atendimento; 01 (um) para serviços burocráticos. Caso se torne obrigatória à
homologação eletrônica pela SERET, a atividade se tornará inviável sem os computadores.

7.3.4. – CONSIDERAÇÕES GERAIS
Como se pode perceber, muito tem sido feito pela SERET, visando a oferecer aos seus
usuários um atendimento de qualidade. Essa estrutura, porém, carece de investimentos e
melhorias, tanto no seu aparato físico como no desenvolvimento humano, ou seja, dos
servidores que nela atuam. Para tanto, faz-se necessário proceder à informatização do setor,
bem como fornecer constantes treinamentos aos seus servidores.
Por seu turno, a crescente demanda nos atendimentos nos mostra que a atuação de
certos setores sindicais está sendo incipiente, principalmente nas homologações de rescisões,
haja vista que, conforme a legislação em vigor, a atuação da SERET deve ser apenas
suplementar. Para isso, deve-se buscar em 2006 uma ampliação do diálogo com as instituições
sindicais, a fim de ampliarem sua participação na defesa dos interesses das categorias
representadas. Devemos oferecer-lhes, outrossim, o suporte técnico adequado, por meio de
cursos e palestras, além de procurarmos uma constante troca de experiências e informações.
Finalmente, encerramos o ano de 2005 com uma avaliação positiva do trabalho
realizado e esperando que em 2006 possamos corrigir eventuais falhas e continuar buscando o
aprimoramento, com o mesmo labor e o mesmo entusiasmo.

RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2005
CONCILIAÇÃO DE
CONFLITO INDIVIDUAL

MESES

RESCISÕES

REUNIÃO DE
NEGOCIAÇÃO
TOTAL SOLUCIONADO S/J. CAUSA C/J. CAUSA

JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO

TOTAL

A PEDIDO

02

62

28

245

00

29

02

50

18

193

00

19

00

72

40

232

00

25

00

32

08

236

01

35

00

55

22

193

00

20

00

47

07

159

00

22

00

39

14

251

01

22

01

87

23

181

01

19

00

44

12

171

03

15

00

34

15

195

03

20

01

53

18

187

04

14

01

30

10

211

01

19

07

605

215

3.963

14

259

7.4 – SES – Seção de Emprego e Salário
Mais um ano se passou e as dificuldades e adversidades foram muitas, porém o
empenho deste setor, através sua equipe conseguiu superação através o dinamismo, força de
vontade e compromisso com o público, nosso alvo principal.
Na área de Registros Profissionais foram concedidos 15 Registros a Jornalistas
Profissionais, 02 Repórteres Cinematográficos, 01 Provisionado, 01 Diretor de Empresa
Jornalística, sendo que 02 desses registros foram cedidos a título precário por força de liminar
judicial.
Ressaltamos que este ano não houve problemas quanto às declarações de RAIS e
CAGED. As informações foram prestadas pelas próprias Empresas via INTERNET, tornando
o processo ágil e com erros mínimos e de fácil correção. No atendimento a RAIS foram 50
Disket’s e referente ao CAGED apenas 02 Disket’s.
Na área de SEGURO-DESEMPREGO DO TRABALHADOR FORMAL o
atendimento registrou os números: Recurso 510 (244 atendimentos); Recurso 801 (02
atendimentos); Recurso 540 (12 atendimentos); Recurso 555 (78 atendimentos), Recurso 505
(01 atendimento) Recurso 550 (04 atendimentos); Recurso 530 (01 atendimento). Nenhum
requerimento especial.

7.4.1. - PESCADOR ARTESANAL
Segue em anexo gráfico representativo referente ao atendimento no ano de 2005.
Na área de recurso de Pescador foram assim distribuídos: Recurso 540 (32 atendimentos) e
Recurso 801 (01 atendimento).
Na área da Carteira Profissional, segue em anexo os relatórios.
Válido consignar as muitas dificuldades geradas pelos diversos problemas de
ordem técnica impedindo maior desenvolvimento na implementação da operacionalização do
programa nas Agências ora instaladas, exigindo grande esforço da equipe do SES desta
DRT/RR e o auxílio da CIRP-DF e POLITEC.

7.4.2 - AÇÕES
Nos dias 02 a 03 de fevereiro, estiveram em Boa Vista 02 técnicos do PLANTEQ
(Plano Nacional de Qualificação) que juntamente com o Chefe do SES, que é o Coordenador
Estadual do Projeto, estiveram em visita às Unidades Executoras para vistoriar os contratos de
execução os quais foram analisados e reputados como satisfatório.
Inúmeras foram as participações do SES prestando serviços à comunidade nos
eventos organizados pela DRT/RR ou instituições parceiras, consignadas neste relatório na
parte referente ao SAGEP.
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CONCLUSÃO

O ano de 2005, por todas as razões, representou um considerável desafio que
exigiu dedicação extra de cada um para possibilitar a ultrapassagem e superação dos
obstáculos a serem vencidos.
As modificações introduzidas, de há muito requeridas pela pública administração,
quebrando a perpetuação de paradigmas que tendiam a bloquear o desenvolvimento dos
programas com o ritmo desejado para permitir acompanhar a velocidade imposta pela
globalização, veio espanar o marasmo que opacificava a transparência pela qual o serviço
público se obriga demonstrar seu comprometimento com as necessidades do cidadãocliente.
Tais modificações, espelhadas por inúmeras ações, dentre elas contenção de gastos
implicando em redução de recursos de todas as naturezas, exigiu atenção, empenho e
criatividade dos dirigentes para, assim mesmo, desenvolverem as atribuições de suas
competências e, no caso da DRT/RR, face às propriedades do Estado quanto à situação
social, econômica, étnica e de localização geográfica dentre tantas outras igualmente
singulares vimo-nos avassalados pela imperiosa necessidade de superação para
alcançarmos os números aqui espelhados.
Diante de tais constatações, cremos poder afirmar que os resultados obtidos
traduzem gratificante avaliação final positiva, renovando nossas esperanças de que, para o
exercício próximo vindouro possamos ser aquinhoados com recursos e condições que nos
permitam prosseguir, como dantes asseverado, trilhando o caminho certo para que enfática
seja o sentimento do dever cumprido.
É o Relatório.
Boa Vista, RR, 31 de dezembro de 2005.

Chefe do SAGEP

