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CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR 
CODEFAT 

 
 

ATA DA 91ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GAP/CODEFAT 
 
 
 

DATA: 19 de setembro de 2007 
 
LOCAL: Sala de Reuniões do 2º andar, sala 202, Bloco F, Esplanada dos Ministérios. 
 
PARTICIPANTES: Suely Barrozo Lopes, Coordenadora do GAP/CODEFAT – Substituta e 
Secretária Executiva do CODEFAT - Substituta; Guilherme Arruda Accioly, Representante 
Titular do BNDES; Edvaldo Duarte Barbosa, Representante Titular do MPS; Luiz Fernando de 
Souza Emediato, Representante Titular da Força Sindical; Pedro César Aguilar Perez, 
Representante Titular da SDS; Sidiclei da Silva Patrício, Representante Suplente da CUT; 
Dagmar Maria de Sant’Anna, Representante Titular da CNC; Priscilla Matias Flori, 
Representante Suplente da CNI; Margarida Maria Alacoque Macedo, Representante Titular da 
Caixa Econômica Federal; Carlos Eduardo Pedretti de Andrade, Representante Suplente do 
Banco do Brasil. 
 
 
Aos dezenove dias do mês de setembro de dois mil e sete, no Edifício Sede do Ministério do 

Trabalho e Emprego, teve início a Nonagésima Primeira Reunião Ordinária do Grupo de Apoio 

Permanente – GAP, do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador – 

CODEFAT, sob a coordenação da Secretária Executiva do CODEFAT - Substituta, Sra. Suely 

Barroso Lopes. ABERTURA: A Coordenadora do GAP - Substituta saudou a todos e registrou a 

impossibilidade do Secretário-Executivo do CODEFAT, Sr. Rodolfo Péres Torelly, em 

coordenar a presente reunião. Em seguida, desejou boas-vindas a nova representante da CNI, 

Sra. Priscilla Flori, passando a apreciação dos itens constantes na Pauta. ITEM 1 - 

Apresentação pela Coordenação Geral de Emprego e Renda – CGER sobre o Informe 

Proger. A Coordenadora do GAP - Substituta solicitou ao Coordenador de Programas de 

Geração de Emprego e Renda – CPROGER, Sr. Danilo Limoeiro, que apresentasse o Item. O 

Coordenador da CPROGER esclareceu que a apresentação teria por objetivo mostrar os aspectos 

do referido Informe, sem entrar no mérito da avaliação, de modo observar se haveria necessidade 

de alterar o seu formato. Explicou que a idéia seria instituir o Informe do PROGER como 

Boletim Informativo, com informações gerenciais do Programa, de forma a democratizar as 

mesmas, e que pretendia, a princípio, que o boletim fosse semestral. Quanto ao Boletim 

entregue, relatou trata-se de uma edição especial, contendo dados do período 2000/2006, 

acrescentando que os tópicos abordados na presente edição poderiam ser modificados 

posteriormente, se surgissem sugestões nesse sentido. Colocou que as informações foram 

divididas por: i) Programas - PROGER Urbano; ii) Contratação por Setor de Atividade; e iii) 
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Inadimplência de cada uma das linhas de crédito. Destacou que o PROGER Urbano possuía dez 

linhas de crédito diferente. Explicou que o Setor de Atividade estava assim dividido: i) Pequenos 

Empreendimentos; ii) Infra-Estrutura; iii) Construção Civil; iv) Exportação; v) Inovação e 

Difusão Tecnológica; vi) Política Industrial; e vii) Área Rural. Esclareceu que no Informe 

constava um breve resumo das bases operacionais do Programa, sendo apresentado o valor do 

teto financiável, prazos, encargos financeiros e bancos que operavam a linha. Expôs o 

desempenho do Programa no período 2000/2006, além da sistemática pontual para cada 

semestre. Apresentou um gráfico comparativo ano a ano da contratação, a distribuição por agente 

financeiro, a estimativa e avaliação do programa no ano de 2006 em relação ao ano anterior. 

Exibiu, ainda, o percentual de cada linha nas operações e em cada setor de atividade. Por fim, o 

Coordenador da CPROGER comentou sobre a inadimplência, mostrando o percentual por agente 

financeiro e linha de programa, bem como um ranking dos maiores índices registrados em 

dezembro de 2006. O Representante Suplente do Banco do Brasil, Sr. Carlos Eduardo Pedretti de 

Andrade, elogiou o trabalho da CGER e questionou o motivo do Fundo de Aval para Geração de 

Emprego e Renda - FUNPROGER não ter sido contemplado na apresentação, já que apresentava 

elevação considerável nas ações do PROGER Urbano. O Coordenador da CPROGER esclareceu 

que a idéia não era dar uma opinião técnica, e sim a densidade dos dados de contratação, de 

forma apresentar somente os dados relativos ao desempenho do PROGER, ficando a critério do 

leitor do documento a interpretação desses dados. A Coordenadora do GAP - Substituta lembrou 39 

que todos teriam até o próximo dia 24, antevéspera da reunião do CODEFAT, para apresentar 40 

sugestões de ajustes no texto. Em seguida, passou para ITEM 2 - Aprovação da Ata da 90ª 

Reunião Ordinária, realizada em 10 de julho de 2007. A Coordenadora do GAP - Substituta 

indagou se havia alguma observação ou sugestão sobre o Item, ao que o Representante Suplente 

da CUT, Sr. Sidiclei da Silva Patrício, solicitou que alterassem na página dois a sua intervenção, 

já que seu questionamento foi relativo à distribuição dos recursos em razão do público que seria 

beneficiado e não do aumento do valor para a Qualificação. 
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Com a devida observação, a 46 

Coordenadora do GAP - Substituta considerou aprovada a Ata. Na seqüência, solicitou ao 

técnico da Coordenação Geral do Seguro-Desemprego, Abono Salarial e Identificação 

Profissional - CGSAP, Sr. Márcio Ubiratan Britto Jardim, que apresentasse o ITEM 3 - 

Aprovação da Prestação de Contas do Abono Salarial – PASEP, exercícios 2005/2006. O 

Técnico da CGSAP explicou que a presente Prestação de Contas consistia do conjunto de dados 

apresentados ao MTE pelo Banco do Brasil, acompanhado de um relatório gerencial que 

detalhava as atividades envolvidas, identificando as origens das aplicações de recurso para o 

pagamento do benefício do Abono Salarial no exercício financeiro de julho de 2005 a junho de 

2006. Relatou que o Banco do Brasil identificou 1.689.201 trabalhadores, e que desse total 
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1.577.921 receberam o beneficio, gerando uma taxa de cobertura de 93,41% e um dispêndio para 

o FAT da ordem de R$ 455.510.666,10. Quanto à remuneração do agente pagador, relatou que o 

Banco do Brasil recebeu os seguintes valores: i) R$ 3,2 milhões – identificação; ii) R$ 3,7 

milhões - tarifa de pagamento; e iii) R$ 922 reais - emissão de mala direta. O Técnico da CGSAP 

apresentou um histórico dos exercícios anteriores, 2003/2004 e 2004/2005, bem como 

2005/2006, destacando o numero de trabalhadores identificados e os valores que foram pagos em 

cada Unidade Federativa. A Coordenadora do GAP - Substituta esclareceu que a CGSAP 

analisava a Prestação de Contas quanto ao aspecto físico, cabendo à Coordenação Geral de 

Recursos do FAT – CGFAT à análise financeira. Passou, então, a palavra ao Coordenador Geral 

da CGFAT - Substituto, Sr. Paulo César Bezerra de Souza, o qual informou que no período do 

Abono PASEP 2005/2006 havia sido repassado para o Banco do Brasil o valor de R$ 

456.070.000,00, dos quais foram pagos R$ 455.510.666,10, restando assim na conta suprimento 

o valor de R$ 559.339,90, que foi devolvido ao Fundo. Acrescentou que no período foi recolhido 

ao FAT o total de R$ 1.029.103,87 de remuneração dos recursos disponíveis na conta suprimento 

e, ainda, R$ 649,90 relativo a estorno de abonos salariais pagos indevidamente pelo Banco do 

Brasil. Informou que a CGFAT devolveu ao Banco o valor de R$ 250,10 em razão de ter sido 

recolhido a mais para o Fundo. A Coordenadora do GAP - Substituta lembrou a todos que havia 

um despacho a ser assinado pelos membros do GAP, o qual recomendaria ao CODEFAT a 

aprovação ou não da Prestação de Contas. O Representante da CUT indagou como era feito o 

procedimento de identificação do trabalhador, ao que o Técnico da CGSAP esclareceu que o 

Banco do Brasil e a CAIXA recebiam do MTE os dados da Relação Anual de Informações 

Sociais – RAIS, a partir da qual aplicavam critérios próprios para identificar os potenciais 

beneficiários do Abono Salarial. O Representante Titular do BNDES, Sr. Guilherme Arruda 

Accioly, indagou o motivo do crescimento do número de beneficiários, sendo esclarecido pelo 

Técnico da CGSAP de que isso se devia ao aumento do salário-mínimo, o que acabava trazendo 

mais trabalhadores para a faixa salarial com direito ao Abono Salarial. O Representante Titular 

da SDS, Sr. Pedro César Aguilar Perez, indagou se o número apresentado representaria o total, 

ao que o Técnico da CGSAP esclareceu que correspondia somente aos que receberam o 

benefício do Abono Salarial. A Coordenadora do GAP - Substituta questionou se havia mais 84 

algum pedido de esclarecimentos, em não havendo, considerou aprovada a recomendação do 85 

GAP ao CODEFAT para aprovação da Prestação de Contas do Abono Salarial – PASEP, 86 

exercícios 2005/2006. Prosseguindo, passou ao ITEM 4 - Nota Técnica nº 116/2007 – 

CGFAT/SPOA/SE/MTE, da Coordenação-Geral de Recursos do FAT, sobre determinação 

do TCU de realização de estudo de viabilidade de flexibilização do Regulamento do 

FUNPROGER, quanto ao Índice Máximo de Inadimplência e a forma de devolução de 
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valores honrados. O Coordenador-Geral da CGFAT - Substituto relatou que o FUNPROGER 

possuía índice de inadimplência de 7%, e que as instituições financeiras que tivessem convênio 

com os gestores do PROGER, ao alcançarem o referido índice, ficariam impedidas de solicitar 

honras de avais. Mencionou que a partir de uma auditoria feita na Banco do Nordeste foi 

verificado um índice de inadimplência acima de 7%, e que por esse motivo solicitaram ao MTE a 

possibilidade de flexibilizar esse índice. Declarou que a CGFAT, por meio da supracitada Nota 

Técnica, se posicionava contrária à flexibilização, esclarecendo que isso aumentaria os valores a 

serem aprovisionados e, conseqüentemente, reduziria a capacidade do Fundo em honrar ou 

avalizar operações. A Coordenadora do GAP – Substituta esclareceu que como se tratava de uma 

recomendação do TCU ao CODEFAT, o próprio Conselho deveria responder ao Tribunal e, que 

a idéia era propor ao Conselho referendar a posição da CGFAT, de forma preservar a condição 

atual sem fazer a alteração solicitada. Questionou se teriam algum comentário ou contribuição 102 

adicional, em não havendo, ressaltou que, caso fosse necessário, haveria espaço até a data 103 

anterior a reunião do CODEFAT para acrescentar informações e orientar os representantes do 104 

Conselho sobre o tema. Na seqüência, solicitou ao Coordenador da CPROGER que apresentasse 

o ITEM 5 - Proposta de Resolução que aprova a “Proposta de Avaliação Externa dos 

Programas de Crédito com Depósitos Especiais do FAT”. O Coordenador da CPROGER 

explicou tratar-se de uma Minuta de Resolução que autorizava a contratação ou assinatura de 

convênio com entidade prestadora de serviço para avaliação externa das linhas de crédito 

operadas com recursos especiais do FAT. Sobre a Proposta, anexa a Minuta de Resolução, 

esclareceu que tratava da parte operacional da avaliação externa, ressaltando que o objetivo seria 

contratar ou firmar convênio com entidade especializada para a execução do serviço. Destacou 

que a avaliação era uma demanda dos órgãos de controle, como a Controladoria Geral da União - 

CGU e o Tribunal de Contas da União - TCU, que demandavam mecanismos de aferição do 

ganho social das linhas de crédito operadas com recursos dos depósitos especiais. Arrazoou que 

a empresa que vier a ser contratada deverá, a partir da avaliação externa, sugerir medidas que 

visem o aperfeiçoamento do PROGER, bem como propor ao MTE modelo de avaliação dos seus 

programas, disponibilizando todas as informações sobre a metodologia desenvolvida e insumos 

necessários à aplicação da avaliação. O Coordenador da CPROGER apresentou as etapas da 

avaliação externa, conforme a seguir: i) estudo preliminar; ii) elaboração de metodologia; iii) 

avaliação piloto; iv) avaliação nacional; v) modelo de avaliação; e vi) proposições de 

aprimoramento. Quanto às linhas de crédito a serem avaliadas, explicou que os critérios 

utilizados para a seleção foram: i) linhas de crédito que receberam grande volume de recursos 

dos depósitos especiais do FAT; ii) linhas de crédito que não obtiveram avaliação externa; e iii) 

custos implicados na avaliação de cada linha de crédito. Informou que os programas/linhas 
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escolhidos para serem avaliados foram PROGER Urbano e FAT Infra-Estrutura Econômica. A 

Coordenadora do GAP - Substituta solicitou que fosse repassada aos membros do Grupo à 

versão atualizada da proposta da Minuta de Resolução, e em seguida declarou aberto espaço para 

debate. O Representante da SDS questionou como seria feita a escolha da entidade, ao que o 

Coordenador da CPROGER respondeu que a CGER estava sugerindo, inicialmente, a 

contratação por meio de convênio, devido à possibilidade de uma gestão maior sobre os rumos 

do PROGER, dado que o contrato por licitação dificultaria bastante qualquer alteração. 

Acrescentou que a equipe passaria por um aprendizado e que, eventualmente, poderia ser 

necessário adaptar os rumos do Programa, além do fato de considerar que do ponto de vista 

legal, o convênio e a licitação se equiparariam. A Coordenadora do GAP - Substituta observou 

que a proposta ditaria os parâmetros gerais, e que a forma de operar e a contratação do serviço 

caberiam ao gestor, via consultoria jurídica. Destacou que no convênio havia interesse mútuo 

entre as partes, tendendo a ser mais representativo com os objetivos que se buscava alcançar. O 

Representante da SDS concordou, mas colocou a necessidade de haver abertura para outros 

candidatos proporem convênios, sugerindo que o MTE publicasse um termo de teferência para 

que entidades especializadas tivessem condições de apresentar propostas, ao que a Coordenadora 

do GAP - Substituta esclareceu que a legislação não eximia a busca de potenciais parceiros e que 

provavelmente o gestor já teria essa preocupação. O Coordenador da CPROGER explicou que a 

presente proposta derivou de um termo de referência, e que por uma questão de discussão 

interna, o referido documento não foi anexado à Minuta de Resolução, mas que a idéia seria 

fazer um novo termo, a ser elaborado após a aprovação, pelo CODEFAT, da presente proposta 

de avaliação. O Representante da SDS sugeriu que constasse na resolução convite público para 

que entidades sem fins lucrativos apresentassem suas propostas. A Coordenadora do GAP - 

Substituta solicitou o registro da posição do Representante da SDS de que o processo de 

contratação ou conveniamento fosse efetuado com a maior transparência possível. O 

Representante do BNDES questionou qual seria o custo da avaliação, e foi esclarecido pela 

Coordenadora do GAP - Substituta de que estava previsto o valor de R$ 6 milhões. O 

Representante da Força Sindical, Sr. Luiz Fernando de Souza Emediato, declarou ser a última 

reunião que participava no GAP, alegando que não teria condições de presidir o CODEFAT e ser 

membro do Grupo simultaneamente. Informou que os organismos de controle olhavam com 

restrição o conveniamento, pois consideravam o processo licitatório mais transparente. Ponderou 

que não haveria problemas em deixar de realizar a avaliação no ano de 2007, defendendo que 

esse resto de ano ficasse para a realização de licitação. A Coordenadora-Geral da CGER, Sra. 

Adriana Phillips Ligiéro, informou que a pregoeira do Ministério havia sugerido que talvez fosse 

mais interessante realizar via convênio, devido às características citadas anteriormente pelo 
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Coordenador da CPROGER, enfatizando a questão da flexibilidade. Mencionou que os recursos 

destinados para avaliação, nos últimos anos, foram insuficientes para realizar avaliação externa, 

e que se não aprovisionassem o recurso ainda em 2007 a probabilidade seria que no ano seguinte 

tivesse um contingenciamento ainda maior sobre a ação, ressaltando que os ministérios do 

Planejamento e da Fazenda tinham a tendência de observar a execução anterior na determinação 

dos limites seguintes, acrescentando que por essa razão ficaria inviável a realização de licitação 

no presente ano. A Coordenadora do GAP - Substituta solicitou que a Coordenadora-Geral da 

CGER complementasse a informação quanto à perspectiva de contratar ou conveniar produtos, 

ainda em 2007, no sentido de estabelecer metodologia de avaliação, deixando a execução, 

propriamente dita, para o próximo ano. A Coordenadora-Geral da CGER esclareceu que tendo 

em vista a disponibilidade de recursos no orçamento, que provavelmente não seriam suficientes 

para a realização de todo o projeto, poderia dividir os produtos em diferentes convênios e várias 

etapas, a depender das características do produto a ser apresentado, da disponibilidade 

orçamentária e financeira e da capacidade da equipe técnica do Ministério em acompanhar esses 

instrumentos, fossem contratos ou convênios. O Representante da CUT sugeriu que alterassem o 

texto “o CODEFAT resolve aprovar a proposta”, da Minuta de Resolução, para um texto que 

desse o entendimento de que o CODEFAT autorizaria a Secretaria de Políticas Públicas de 

Emprego – SPPE, ou a Secretaria Executiva do CODEFAT, a emanar esforços para a efetivação 

da avaliação externa, pois assim caberia ao gestor decidir. Declarou que considerava mais 

interessante um termo de referência à proposta de avaliação em tela, defendendo que o termo 

estabeleceria norteadores mínimos, não sendo subjetivo. Reforçou a necessidade de 

aperfeiçoamento do escopo da proposta, a fim de obterem um produto mais adequado e que 

contasse, inclusive, com informações sobre o perfil da instituição, o perfil do objeto e quais 

estados seriam avaliados, a fim de que os membros do CODEFAT se sentissem mais seguros 

para a aprovação. Destacou que a avaliação externa deveria apresentar ao CODEFAT resultados 

socioeconômicos. A Coordenadora do GAP – Substituta, face à proposta do Representante da 

CUT, sugeriu como encaminhamento que a Proposta de Resolução autorizasse o início do 

processo de avaliação, com perspectiva de retorno. O Representante da Força Sindical colocou 

que seria melhor transformar a Proposta de Resolução em um termo de referência, acrescentando 

que não via empecilho em exigir da contratada obrigações semanais ou mensais, a fim de 

alcançarem a troca de experiência, considerada enriquecedora para o gestor. A Coordenadora do 

GAP - Substituta registrou a presença do Representante da SPPE, Sr. Iranilson Casado Pontes, e 

em seguida passou-lhe a palavra. O Representante da SPPE ponderou que de acordo com a 

legislação, aplicava-se ao convênio, no que coubesse, as mesmas exigências da licitação, 

destacando que considerava fundamental para a contratação ou conveniamento a existência de 
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um bom projeto base e termo de referência. Colocou que poderia ser elaborada uma lista de pré-

requisitos a fim de credenciar e avaliar as instituições interessadas, a partir da qual poderia 

selecionar a melhor proposta. O Representante da CUT reforçou sua proposta no sentido de que 

fosse definido, minimamente, o perfil da instituição a ser contratada e o objeto da avaliação. O 

Diretor do Departamento de Qualificação – DEQ, Sr. Antonio Almerico Biondi Lima, ressaltou a 

importância de definirem primeiramente o que era avaliação externa, relatando que muitas vezes 

se confundia auditoria, supervisão e ações de controle com atividades de outras naturezas, razão 

pela qual defendia a necessidade de determinação de um foco. Quanto à questão das entidades, 

declarou que seria importante a definição da competência, a fim de analisarem qual se adequaria 

melhor ao foco escolhido. Esclareceu que a empresa escolhida deveria ter capilaridade, devido 

ao fato da amostragem abranger todo o país. O Representante da CUT complementou que o 

objetivo seria conhecer a efetividade social, haja vista que o CODEFAT já possuía os dados 

relativos à eficácia e eficiência. O Diretor do DEQ defendeu a necessidade de elaboração de um 

projeto básico, para o qual convergiriam os projetos das entidades proponentes, evitando que a 

escolha da entidade tivesse caráter subjetivo. O Representante da SPPE pontuou que a maioria 

dos casos de insucessos de contratações se devia à falhas no projeto básico e a ausência de um 

gestor de contratos. A Coordenadora do GAP - Substituta indagou se os membros concordavam 212 

com a recomendação de aprovação da proposta pelo CODEFAT, desde que melhor identificasse 

o objeto e o foco, bem como definisse as características da entidade responsável pela execução 

213 

214 

do trabalho. Havendo concordância e não tendo mais observações, considerou a Proposta de 215 

Resolução que aprova a “Proposta de Avaliação Externa dos Programas de Crédito com 216 

Depósitos Especiais do FAT” apta para apreciação do Conselho. Em seguida, a Coordenadora do 

GAP - Substituta solicitou à Coordenadora-Geral da CGER que apresentasse o ITEM 6 - 

Proposta de Resolução que aprova a “Proposta de Avaliação Externa das Ações do 

Programa do Seguro-Desemprego – PSD (pagamento do benefício do seguro-desemprego, 

qualificação e requalificação profissional e de orientação e intermediação do emprego)”. A 

Coordenadora-Geral da CGER esclareceu que de acordo com a Lei 7.998/90, o Programa do 

Seguro-Desemprego - PSD tinha por finalidade: i) prover a assistência financeira temporária ao 

trabalhador desempregado; ii) auxiliar os trabalhadores requerentes ao benefício do Seguro-

Desemprego - SD na busca de novo emprego, o que se daria por meio da ação de Orientação 

Profissional e Intermediação de Mão-de-Obra; e iii) promoção da reciclagem profissional, ou 

seja, qualificação social e profissional. Ressaltou que havia outras ações necessárias à 

operacionalização do PSD, como as informações do mercado de trabalho, a identificação da 

população pela Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, a Classificação Brasileira de 

Ocupações - CBO e, ainda, o acompanhamento e planejamento das ações do Programa realizadas 
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pelas comissões estaduais e municipais de emprego. Quanto à justificativa para a avaliação 

externa, esclareceu que a idéia seria: i) maximizar a efetividade dos programas; ii) maximizar a 

eficiência na alocação dos recursos para consecução dos fins do Programa; e iii) auxiliar a SPPE 

na sua competência de subsidiar definição de políticas públicas de emprego, renda, salário e 

qualificação profissional, bem como planejar, controlar e avaliar os programas relacionados. 

Arrazoou que o objeto da avaliação do PSD se constituía das seguintes partes: i) mapeamento 

das ações; ii) identificação de outras ações externas ao Programa, porém desenvolvidas de forma 

conjugada; iii) avaliação propriamente dita; iv) proposição de aperfeiçoamento do Programa; e 

v) modelo de avaliação das ações. Finalizando, a Coordenadora-Geral da CGER ressaltou que a 

solicitação inicial foi no sentido de definir uma proposta contendo elementos norteadores, para 

que num segundo momento fosse possível elaborar um termo de referência para a contratação 

dos serviços. O Representante da SDS sugeriu que o encaminhamento fosse o mesmo da 

proposta anterior, sendo a contratação ou conveniamento efetuado a partir de um processo 

seletivo mínimo, focalizando que tipos de entidades poderiam propor esse trabalho e definindo 

quais recursos seriam utilizados, ao que o Representante da Força Sindical esclareceu que seria o 

recurso previsto no orçamento para avaliação externa. A Coordenadora do GAP - Substituta 

confirmou o encaminhamento do Item de acordo com as contribuições do Representante da SDS

246 

. 

O Diretor do DEQ observou que todos os estudos propostos eram válidos, porém, deveriam estar 

em outro convênio que não fosse de avaliação externa. Defendeu que a proposta apresentada 

ficasse restrita à avaliação externa, lembrando a necessidade de aumento de pessoal para a 

realização das supervisões. Colocou que não via necessidade de uma avaliação externa sobre a 

Relação Anual de Informações Sociais - RAIS ou o Cadastro Geral de Empregados e 

Desempregados - CAGED, alegando que se tratava de ferramentas internas do MTE. 

Concluindo, mencionou a dificuldade de encontrar entidade capaz de abordar todas as áreas 

propostas. O Representante da Força Sindical, ponderando que a pretensão seria avaliar toda a 

política de atendimento ao trabalhador e os resultados, de forma a obter retorno que resultasse 

em melhoramentos, indagou como conseguiriam o resultado desejado da avaliação se cada 

entidade fizesse um relatório separado. O Representante da SPPE reforçou a importância de um 

projeto básico bem elaborado, a fim de evitar surpresas para o contratante ou contratado. 

Mencionou que apesar do convênio ser uma boa opção, tendo em vista a possibilidade da 

flexibilidade, acontecia que muitas vezes o Ministério acabava executando tarefas que seriam de 

competência das conveniadas. O Representante da SDS complementou que o Sistema de Gestão 

das Ações de Emprego - SIGAE não trocava informações com a RAIS, ressaltando que se assim 

fosse feito permitiria um acompanhamento maior do trabalhador. Defendeu que o CODEFAT 

tomasse mais cuidado quanto à questão do custo-beneficio na definição de políticas e 
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266 

267 

268 

269 

270 

271 

272 

estabelecimento de critérios. Comentou que muitas vezes se misturava atribuições do CODEFAT 

e dos órgãos governamentais, ressaltando que alguns aspectos deveriam ser resolvidos pelo 

gestor público, e não pelo Conselho. O Representante da SDS declarou, ainda, que iria 

recomendar ao Conselheiro representante da SDS no CODEFAT que colocasse em pauta a 

revisão da forma de encaminhamento dos assuntos via Conselho, dado que o CODEFAT 

autorizava a execução de um programa, mas não poderia ser operacional. A Coordenadora-Geral 

da CGER esclareceu que a proposta apresentada tinha por objetivo estabelecer parâmetros 

básicos para a avaliação do PSD. A Coordenadora do GAP – Substituta ratificou o 273 

encaminhamento estabelecido para esse Item, sugerido pelo Representante da SDS. Em seguida, 

passou para o ITEM 7 - Proposta de Resolução que aprova o Termo de Referência de 

Projetos Especiais com Recursos das Ações Orientação Profissional e Intermediação de 

Mão-de-Obra e Habilitação do Trabalhador ao Seguro-Desemprego. A Coordenadora-Geral 

da CGER destacou que a Resolução nº 531/07 estabeleceu critérios para o repasse de recursos 

para as ações de Habitação ao Seguro-Desemprego, Orientação Profissional e Intermediação de 

Mão-de-Obra e Pesquisa sobre Emprego e Desemprego, bem como determinou que uma parte 

dos recursos fosse reservada para Projetos Especiais, visando às formas alternativas de inserção 

do trabalhador, geração de trabalho e renda e desenvolvimento de metodologias voltadas para a 

intermediação do trabalho. Esclareceu que a presente Proposta de Resolução visava propor um 

Termo de Referência que estabelecesse parâmetros mínimos para a apresentação e análise dos 

Projetos Especiais, destacando a necessidade de que esses projetos tivessem caráter inovador e 

resultassem em propostas alternativas, viáveis e operacionais, técnico e financeiramente. 

Colocou que os Projetos Especiais poderiam ser apresentados por organizações governamentais 

ou entidades privadas sem fins lucrativos, formalizados via convênio específico, conforme 

definido na Resolução n° 466/05. A Coordenadora-Geral da CGER destacou, quanto à estrutura 

requerida, que os projetos deveriam conter: i) justificativa; ii) objetivos; iii) público ao qual se 

destinaria as ações; iv) referências metodológicas que pautaria a estruturação do projeto; v) 

resultados concretos que o projeto se proporia a alcançar; vi) atividades a serem desenvolvidas; 

vii) produtos e metas associadas a cada uma das atividades; viii) cronograma detalhado de 

atividades; ix) estrutura detalhada de custos; e x) metodologia de monitoramento e avaliação, a 

fim de garantir a adequada execução do projeto e aferição dos seus resultados. Explicou que o 

prazo de execução dos projetos se limitaria ao período de um ano, ressaltando que poderia ser 

solicitada prorrogação junto à SPPE. Observou que para fins de acompanhamento deveriam ser 

apresentados relatórios bimestrais detalhados, ponderando que o MTE deveria participar de toda 

e qualquer ação que envolvesse capacitação de equipes, seminários ou oficinas. Arrazoou que se 

esperava, a partir dos Projetos Especiais, a geração de novos modelos operacionais ou 
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metodologias, que a partir de uma análise e avaliação poderiam ser replicados para o restante do 

Sistema. Finalizando, a Coordenadora-Geral da CGER ressaltou que a análise dos projetos 

deveria considerar a qualidade do detalhamento e, também, a viabilidade operacional e 

financeira dos mesmos. O Representante da SDS sugeriu que os executores se limitassem as 

Organizações Sociais de Interesse Público – OSIP, alegando que pelo fato dessas serem 

reconhecidas pelo Ministério da Justiça reduziria as chances de problemas. Defendeu que 

constasse no Termo de Referência a previsão de custos do acompanhamento de técnicos do 

Ministério nas ações. A Coordenadora-Geral da CGER revelou que a questão dos custos não foi 

debatida, mas que provavelmente o Ministério custearia o acompanhamento do projeto, como já 

fazia com outros convênios. Quanto a possibilidade de os executores se restringirem à OSIP 

ponderou que isso poderia deixar de fora, por exemplo, as universidades, alertando que essas 

poderiam desenvolver metodologias. O Representante da SDS esclareceu que não tinha restrição 

quanto às entidades universitárias, e sim às fundações internas e institutos associados dentro das 

universidades, as quais poderiam se transformar em OSIP. O Representante da SPPE observou 

que existia muita Organização Não Governamental - ONG com credibilidade, acrescentando que 

limitar à OSIP não garantiria plenamente a segurança, haja vista que a escolha seria sempre 

responsabilidade dos gestores e, ainda, que OSIP e ONG eram equivalentes sob diversos 

aspectos. O Representante da SDS questionou os critérios para definir a qualidade das 

executoras, ao que o Representante da SPPE completou que muitas vezes o acervo técnico de 

uma determinada instituição pertencia a ela mesma, sendo de membros que a integrava, ainda 

que em caráter transitório. O Representante da SDS sugeriu que a apresentação de Projetos 

Especiais ficasse restrita às OSIP e fundações universitárias. O Representante da CUT defendeu 

a proposta apresentada pela CGER, ou seja, entidades sem fins lucrativos, pois englobaria OSIP 

e ONG, acrescentando que o Ministério da Justiça, para conceder o título de OSIP, estaria se 

atentando somente à questão legal. Ponderou que os Projetos Especiais só poderiam ser 

apresentados pelas instituições que apresentassem condições de atender a todos os critérios 

estabelecidos na presente Proposta de Resolução. O Representante da SPPE esclareceu que o 

MTE estava realizando uma análise criteriosa das propostas e notas técnicas, inclusive 

devolvendo algumas para adequação. A Coordenadora do GAP - Substituta solicitou ao 

Representante da SDS que confirmasse seu posicionamento, ao que ele concordou em manter o 

texto original, desde que incluísse um tópico no Termo de Referência sobre a obrigação do 

gestor se manifestar quanto à aprovação ou não do projeto. A Coordenadora-Geral da CGER 

propôs a inclusão de um texto no último item do Termo de Referência para explicitar em que 

parâmetros deveria ser feita a analise, bem como um tópico que obrigasse o MTE a se posicionar 

formalmente em relação a todos os projetos seletivos, justificando a razão da aceitação ou não do 
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Projeto. A Coordenadora do GAP – Substituta considerou aprovado o encaminhamento do Item 336 

para deliberação do CODEFAT com as sugestões apresentadas pelo Representante da SDS e pela 337 

Coordenadora-Geral da CGER. O Representante da SDS, observando que havia presenciado uma 

série de estados com problemas no atendimento das instruções normativas, principalmente 

quanto à apresentação de Certidão Negativa de Débitos – CND do INSS e do FGTS, ressaltou 

que isso prejudicava não o gestor, e sim a população, e propôs que em todas as Resoluções 

constasse algum mecanismo que preservasse o direito e o interesse da população, no caso de 

incompetência dos governantes. O Representante da SPPE esclareceu que por se tratar de 

transferências obrigatórias o MTE não poderia intervir na apresentação das supramencionadas 

certidões negativas, pois o INSS e o FGTS eram constitucionais. A Coordenadora-Geral da 

CGER relatou que nos convênios plurianuais estava previsto que o MTE assumiria a execução, 

no caso de impedimento da executora, a fim de evitar prejuízos à população, mencionando que 

provavelmente nos demais convênios teria previsão semelhante. O Representante da SDS 

mencionou o fato de que a descentralização não poderia penalizar a população e ressaltou que 

deveria existir instrumento que permitisse a uma organização da sociedade privada fazer algum 

tipo de administração enquanto o Estado estivesse impedido de agir. O Representante do 

BNDES questionou se na presente reunião haveria discussão a respeito do item extra pauta da 

pauta do CODEFAT, relativo à alteração da Programação Anual da Aplicação dos Depósitos 

Especiais do FAT – PDE, ao que a Coordenadora do GAP - Substituta esclareceu que o assunto 

seria tratado diretamente pelo CODEFAT, acrescentando que não se tratava de assunto extra 

pauta, pois o tema já constava da pauta da próxima reunião do CODEFAT, apesar de não ter sido 

encaminhado junto com os demais materiais. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar 

e esgotada a Pauta, a reunião foi encerrada. E, para constar, eu, Suely Barrozo Lopes, Secretária 

Executiva do CODEFAT – Substituta e Coordenadora do GAP/CODEFAT – Substituta, lavrei a 

presente Ata, que após aprovada será assinada por mim e pelos demais membros do Grupo. 
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