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Ministério do Trabalho autua 937
empresas no 1º semestre no MA

Ação se refere a diversas irregularidades identificadas pelos auditores, como manutenção de trabalhador sem registro
em carteira profissional e não recolhimento do FGTS; quase 2.500 trabalhadores estavam atuando sem carteira assinada
Arquivo

A

ção de fiscalização realizada por auditores da Superintendência Regional
do Trabalho e Emprego no Maranhão resultaram, no primeiro
semestre deste ano, alcançou
2.218 empresas, das quais 937
foram autuadas e notificadas
por diversas irregularidades, a
exemplo de manterem trabalhador sem registro em carteira e
pelo não recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS).
De acordo com o balanço
apresentado pelo Ministério do
Trabalho e Emprego (MTE), em
relação a essas empresas fiscalizadas no estado, foram alcançados 155.279 trabalhadores. A ação
resultou em 1.624 autos de infração lavrados. Pelo menos 32
crianças/adolescentes foram encontrados em situação de trabalho e afastados pela fiscalização.
O balanço revela, ainda, que
um total de 2.415 trabalhadores
que foram encontrados sem registro em carteira foi regularizado durante a ação fiscal, sendo
1.2943 aprendizes, 413 pessoas
com deficiência e 56 em atividade rural.
O recolhimento de FGTS também foi verificado pelos auditores fiscais, que lavraram 223 notificações, no valor total de
R$ 13.622.369,00. Durante a fiscalização, conseguiu-se recolher
o montante de R$ 2.344.9127 das
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empresas irregulares.
De 2010 a 2014, as ações da
Secretaria de Inspeção do Trabalho (SIT) para formalização
de vínculos empregatícios pro-

porcionaram o recolhimento de
R$ 9,78 bilhões ao FGTS e INSS.
No mesmo período, foram também feitas notificações que desencadearam a arrecadação de

13,6 mi

outros R$ 9,44 bilhões só para
o FGTS. Nos últimos cinco
anos, as multas lavradas pelo
MTE somaram aos cofres públicos R$ 5,01 bilhões.

De janeiro a junho deste ano,
138,8 mil empresas foram fiscalizadas pelo Ministério do Trabalho
e Emprego (MTE). Dessas, 47,2 mil
foram autuadas, resultando em
R$ 102,64 milhões recolhidos ao
Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS).
Segundo o MTE, o valor total
ainda deve aumentar, já que foram lavradas, desde janeiro,
10.113 notificações, que somam
mais de R$ 1,1 bilhão em multas.
O balanço com os resultados
das ações promovidas pela Secretaria de Inspeção do Trabalho (SIT)
revelam que, nesse primeiro semestre, os Auditores Fiscais do
Trabalho (AFTs) alcançaram mais
de 17,5 milhões de trabalhadores
em todo o país.
Ainda de acordo com o balanço, 5.148 crianças e adolescentes
foram afastados de situações irregulares de trabalho. Além disso,
137.264 trabalhadores passaram
a estar oficialmente registrados,
tendo seus direitos garantidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
Fiscalização eletrônica - Com a implantação do sistema de fiscaliza-

ção eletrônica do FGTS, lançado em
2014 pelo Ministério do Trabalho
e Emprego, o país pretende atingir
um número maior de empresas
fiscalizadas, eliminando, assim, o
tempo gasto pelos auditores com
deslocamento, além de reduzir o
gasto com diárias e passagens.
Segundo o secretário de Inspeção do Trabalho, Paulo Sérgio de Almeida, de 2010 a
2014, as ações da Secretaria de
Inspeção do Trabalho para a
formalização de vínculos empregatícios proporcionaram o
recolhimento de R$ 9,78 bilhões ao FGTS e INSS.
“No mesmo período, foram
também feitas notificações que
desencadearam a arrecadação de
outros R$ 9,44 bilhões só para o
FGTS”, completou.
Paulo Sérgio relatou também
que, nos últimos cinco anos, as
multas lavradas pelo MTE somaram aos cofres públicos R$ 5,01
bilhões. “Todas essas ações fornecem subsídios indispensáveis
para as ações regressivas realizadas pela Advocacia-Geral da
União, com o objetivo de recompor as contas previdenciárias”,
informou.

