REALIZAÇÕES DA GESTÃO ATUAL

1. Suspensão de atos de registro sindical, para efetivação de medidas de controle e
verificação de processos e procedimentos.
2. Implantação da Escola do Trabalhador no sistema penitenciário para qualificação de
detentos e egressos como forma de oferecer alternativas para elevar seu nível de
empregabilidade.
3. Implantação da Escola do Trabalhador nas 27 Superintendências Regionais do
Trabalho (SRTs) para proporcionar alternativa àqueles que não têm acesso à
equipamentos e Internet.
4. Assinatura com os Correios de convênio para distribuição de Carteiras de Trabalho e
Previdência Social (CTPS).
5. Consignado do Celetista: criação de programa de crédito consignado, com garantia
do FGTS, para os empregados celetistas.
6. Assinatura da proposta de Medida Provisória (MP) para auxílio a entidades
filantrópicas e sem fins lucrativos da saúde, com recurso do FGTS.
7. Regulamentação de disponibilização de verba pelo Banco do Brasil para capital de
giro de micro e pequenas empresas, no total de R$ 500 milhões.
8. Viabilização, com o Banco do Brasil, de R$200 milhões para microcrédito orientado.
9. Modernização das políticas de imigração, para promover maior agilidade e
abrangência no setor.
10. Regulamentação dos vistos de permanência para investimentos imobiliários.
11. Regulamentação de vistos acadêmicos para professores estrangeiros.
12. Abertura de processo de correição nos processos de concessão de registro sindical e
de restituição de contribuição sindical urbana.
13. Criação do programa de capacitação permanente de mediadores, para atuação em
todo o país, unindo os setores de fiscalização e de relações do trabalho.
14. Assinatura de acordo com o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) e início da
implantação do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) no Ministério do Trabalho,
para garantir eficiência e transparência.
15. Parceria com o Tribunal de Contas da União (TCU) para implementação do comitê e
do sistema de governança, riscos e controle no Ministério do Trabalho, a conferir
maior produtividade e eficácia nos processos decisórios.
16. Assinatura de termo de cooperação entre a Confederação Nacional da Indústria
(CNI) e o Ministério do Trabalho, para monitoramento e implementação de medidas
que favoreçam o ambiente de inovação no Brasil.
17. Contratação do Instituto de Estudos e Pesquisas Avançadas (Ipea) para avaliação e
medição da geração de emprego e renda diante do advento da nova lei de
modernização trabalhista.
18. Regulamentação da atividade de músicos e outros artistas, garantido direitos
efetivos a milhares de profissionais no Brasil.
19. Criação do Comitê de Estudos Avançados para o Futuro do Trabalho, para debater as
interferências das inovações tecnológicas no mercado de trabalho, com realização

de audiências públicas em Florianópolis, São Paulo e Recife e reuniões em Brasília,
com ampla participação de sociedade, empresas, trabalhadores e academia.
20. Conselho Nacional do Trabalho: retomada das reuniões e deliberações do CNT,
garantindo a efetivação do diálogo social neste Ministério.

REALIZAÇÕES DO MINISTÉRIO DO TRABALHO
NOS ÚLTIMOS DOIS ANOS
SPPE
1. CTPS

2016 a 2018 – 13.277.875 total de CTPS emitidas
CTPS DIGITAL – 316.041 downloads
2. REGISTRO PROFISSIONAL

2017 a 2018 – 99.887 total de Registros Profissionais emitidos
3. APRENDIZAGEM

2016 a 2018 – 1.089.444 aprendizes contratados
4. ESCOLA TRABALHADOR

Desde o lançamento até 5/11/2018 - 596.701 matriculados, 390.946
atendidos (dentre esses 27.206 são beneficiários do seguro-desemprego) e
97.642 trabalhadores foram qualificados.
Disponibiliza 26 cursos, com carga horária de 40h e 160h. O acesso aos
cursos é irrestrito, gratuito e sem necessidade de comprovação de escolaridade
prévia. A Escola do Trabalhador disponibilizará o total de 50 cursos, até o ano de
2019 e pretende atender até 6 milhões de trabalhadores até 2019.
5. ABONO SALARIAL

2016 a 2018 - R$ 37.563.446.415,89 pagos pelo FAT, com 51.859.137
trabalhadores beneficiados.

6. SEGURO DESEMPREGO

2016 a 2018 - 20.827.780 trabalhadores segurados e R$ 102.787.145.022
pagos pelo FAT

SECRETARIA EXECUTIVA
1. FGTS
Ativo (patrimônio): R$ 518,99 bilhões
Passivo (depósitos nas contas vinculadas dos trabalhadores): R$ 403,80
bilhões.
Volume de empréstimos para aplicações nas áreas de habitação,
saneamento e infraestrutura: R$ 344,27 bilhões.
Saques liberados aos trabalhadores (2016 a 2018): 166.660.440
trabalhadores beneficiados, no montante de R$ 312.492.625.000,27
Saques Liberados aos trabalhadores das Contas Inativas em 2017: 44
bilhões com impacto de 0,61% no PIB.
Distribuição dos resultados do FGTS: R$ 7,3 bilhões do lucro líquido do
Fundo em 2 88 milhões de trabalhadores em 2017; em 2018 serão distribuídos
R$ 8,25 bilhões.

2. FAT
Patrimônio de R$ 327 bilhões em 30/08/2018, sendo R$ 259 bilhões
aplicados no BNDES.
Benefícios do seguro-desemprego: R$ 38 bilhões pagos em 2017
Benefícios do abono salarial: R$ 16,2 bilhões pagos em 2017
Repasse ao BNDES para financiamento de programas de desenvolvimento
econômico: R$ 16,5 bilhões.
Recursos no Programa de Geração de Emprego e Renda do FAT - PROGER
e no Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado – PNMPO: saldo
aplicado de R$ 14,4 bilhões, com contratação de 505.860 operações de crédito,
no montante de R$ 6,5 bilhões, contribuindo para a geração/manutenção de
milhares de empregos no País.

IMIGRAÇÃO

Autorização de Residência a Imigrantes: 30.010 pedidos analisados em
2018, com R$ 4.869.738,64 de arrecadação

SIT
Entre janeiro e agosto de 2018 foram realizadas 150.520 fiscalizações
para verificação do cumprimento das normas trabalhistas e de segurança e
saúde no trabalho, alcançando 37.572.251 trabalhadores.
Resultados das fiscalizações:
- 1.145 acidentes ou doenças do trabalho analisados;
- 26.797 ações fiscais para prevenção de acidentes e doenças do trabalho;
- 85.909 aprendizes admitidos, sob ação fiscal;
- 576 crianças ou adolescentes afastados das piores formas de trabalho
infantil;
- 69.336 empregados sem registro
- 29.748 pessoas com deficiência admitidas
- 1319 pessoas com deficiência admitidas na condição de aprendiz
- 508 trabalhadores resgatados de condição análoga à de escravo
- Mais de R$ 3,5 bilhões de FGTS e Contribuição Social notificado ou
recolhido, durante fiscalizações de empresas (em 2016, foram recolhidos ou
notificados R$ 3.1 bilhões e em 2017, R$ 4,2 bilhões)

SENAES
Cadastro Nacional de Empreendimentos
(CADSOL): 20.529 empreendimentos cadastrados

Econômicos

Solidários

SRT
Mediações realizadas entre 2016 e 2018: 16.553
Instrumentos Coletivos registrados entre 2016 e 2018: 125.121
Registros Sindicais analisados entre 2016 e 2018: 2.853

