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APRESENTAÇÃO 
 

O Relatório de Gestão traz informações sobre os resultados físicos e financeiros das 
principais ações do FAT, referentes às ações de assistência ao trabalhador – como pagamento de 
benefícios (Seguro-Desemprego e Abono Salarial), qualificação profissional e intermediação de 
mão de obra, bem como às voltadas para a criação de empregos e geração de renda, que englobam 
os financiamentos dos programas de desenvolvimento econômico, a cargo do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), e dos programas de geração de emprego e renda, 
fomentados pelos depósitos especiais do FAT nas instituições financeiras oficiais federais. 

Exceto as ações voltadas para a criação de empregos e geração de renda, por meio de 
depósitos especiais, que são extra-orçamentárias, as outras ações estão contidas no Orçamento Geral 
da União do exercício de 2015, na Unidade Orçamentária 38901 – FAT. 

A estrutura do relatório obedece as normas do Tribunal de Contas da União (TCU) 
estabelecidas na Instrução Normativa TCU nº 63/2010, nas Decisões Normativas do TCU nº 146 e 
nº 147, de 30 de setembro e 11 de novembro de 2015, respectivamente, e nas Portarias TCU Nº 
321/2015, de 30 de novembro de 2015, e CGU nº 522/2015, de 4 de março de 2015. 

No Relatório consta descrição dos dados gerais da unidade jurisdicionada, o FAT; o 
planejamento e a execução orçamentária; a estrutura de governança; os canais de relacionamento 
com a sociedade; a relação dos principais programas, os objetivos e iniciativas; a gestão de pessoal 
e infraestrutura; o acompanhamento das demandas dos órgãos de controle; as demonstrações 
contábeis; e informações relevantes da gestão. 

Informações detalhadas dos programas, objetivos, iniciativas e ações executadas com 
recursos do FAT constam nos Relatórios de Gestão das unidades do MTb, especialmente no 
Relatório de Gestão da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego (SPPE), unidade finalística 
responsável pelo gerenciamento dos principais programas do FAT. 
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1. VISÃO GERAL DA UNIDADE 
 

1.1 Finalidade e Competências  

 
O Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) é um fundo contábil, de natureza 

financeira, vinculado ao Ministério do Trabalho, instituído pela Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 
1990, destinado ao custeio do Programa de Seguro-Desemprego, ao pagamento do abono salarial e 
ao financiamento de programas de desenvolvimento econômico. 

Os programas e ações financiados com recursos do Fundo têm suas diretrizes de 
gestões estratégicas definidas pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador – 
CODEFAT, conforme estabelecido na Lei nº 7.998, de 1990. 

O CODEFAT é um conselho tripartite e paritário, composto por bancadas 
representativas dos trabalhadores, dos empregadores e do Governo Federal, com Regimento Interno 
aprovado pela Resolução nº 596, de 27 de março de 2009. Esse modelo é adotado nas esferas 
estadual e municipal, mediante a constituição dos Conselhos ou Comissões Estaduais e Municipais 
de Emprego, que representam as instâncias responsáveis pela aprovação dos planos de qualificação 
social e profissional, e das demais ações relacionadas à geração de trabalho, emprego e renda. 

A função de Secretaria-Executiva do CODEFAT é exercida pelo Departamento de 
Emprego e Salário (DES), unidade da estrutura da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego 
(SPPE), do Ministério do Trabalho.  

A Coordenação-Geral de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (CGFAT), 
unidade administrativa vinculada a Subsecretaria de Orçamento, Planejamento e Administração 
(SPOA) da Secretaria-Executiva (SE) do Ministério do Trabalho (MTb), tem como competência a 
gestão financeira do FAT. A CGFAT desempenha suas funções mediante o desenvolvimento de 
atividades integrantes do perfil de Unidade Gestora Executora (UGE), no âmbito do Sistema 
Integrado de Administração Financeira Federal (SIAFI), bem como assessora a Secretaria-
Executiva do CODEFAT, o Grupo de Apoio Técnico ao CODEFAT (GTFAT) e o próprio 
Conselho, nas questões relativas à gestão financeira do Fundo. 

Aliado a esse perfil, e consoante às suas atribuições, a CGFAT possui um 
planejamento estratégico que se pauta em ter como: 

Visão: Ser reconhecida pela excelência na gestão financeira do FAT; 
Missão: Contribuir para a sustentabilidade das políticas públicas de emprego, 

zelando pelas aplicações do FAT; e 
Negócio: Promover o efetivo gerenciamento das aplicações e receitas do FAT, bem 

como a geração de informações para a tomada de decisões, contribuindo para a sustentabilidade das 
políticas públicas de emprego. 

A CGFAT tem suas atribuições regimentais definidas na Portaria nº 483, de 15 de 
setembro de 2004, cabendo destacar as seguintes: 

– planejar, coordenar, orientar e controlar as atividades relacionadas às receitas, às 
aplicações financeiras, aos empréstimos do FAT e aos repasses de recursos para pagamento dos 
benefícios do Seguro-Desemprego e do Abono Salarial; 

– manifestar-se sobre os planos de trabalho dos instrumentos de depósitos especiais 
do FAT, bem como de suas alterações, a serem submetidos à aprovação da Secretaria-Executiva do 
CODEFAT; 

– sistematizar arquivos das normas aplicáveis à gestão dos recursos do FAT e propor 
alterações nas que estejam em vigor e edição de novas normas; 
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– elaborar a prestação de contas do FAT; 

– expedir instruções normativas e orientações necessárias à implementação, 
manutenção e modernização dos processos de segregação de contas e prestação de contas do FAT, 
zelando pelos seus cumprimentos; 

- subsidiar a elaboração e revisão do plano plurianual quanto aos programas 
custeados com recursos do FAT; 

– subsidiar a elaboração da proposta orçamentária anual do FAT, a ser submetida à 
apreciação do CODEFAT. 
 
 

1.2 Normas e regulamento de criação, alteração e funcionamento da unidade  

 

Quadro 1 
 

Normas Relacionadas à UPC 

Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada 

 Lei nº. 10.683, de 28 de maio de 2003: Dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios. 

- Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, que regula o Programa do Seguro-Desemprego, o 
Abono Salarial, institui o Fundo de Amparo ao Trabalhador e dá outras providências; e o 
Regimento Interno do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, 
publicado no DOU Eletrônico de 02 de maio de 2000, Seção 1, páginas 12 e 13; 
- Decreto nº 6.827, de 22 de abril de 2009, alterado pelo Decreto nº 7.026, de 8 de 
dezembro de 2009, que dispõe sobre a composição dos Conselhos Deliberativo do Fundo 
de Amparo ao Trabalhador (CODEFAT) e Curador do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (CCFGTS); 
- Resolução CODEFAT nº 596, de 27 de maio de 2009, que aprova o Regimento Interno do 
CODEFAT, que consolida modificações introduzidas pelo Decreto nº 6.827, de 2009, e dá outras 
providências. 
Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da UPC 

 - Decreto nº 5.063, de 3 de maio de 2004, que aprova a estrutura regimental e o quadro 
demonstrativo dos cargos em comissão e das funções gratificadas do Ministério do Trabalho e 
Emprego, e dá outras providências; 
- Portaria do GM/MTE nº 483, de 15 de setembro de 2004, que aprova os Regimentos 
Internos dos órgãos do Ministério do Trabalho; 
- Regimentos Internos dos órgãos do Ministério do Trabalho, publicado no DOU de 16 de 
setembro de 2004, Seção 1, páginas 74 a 89, alterado pelo Decreto nº 6.341, de 3 de janeiro de 
2008.   
Manuais e publicações relacionadas às atividades da UPC 

Resoluções do CODEFAT publicadas no DOU e Boletins Financeiros, apresentados no endereço 
http://portal.mte.gov.br/codefat/legislacao.htm 

 
 

Quadro 2 
 

1.1 Unidades Gestoras e Gestões Relacionadas às Unidades Jurisdicionadas 
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Unidades Gestoras Relacionadas às Unidades Jurisdicionadas 

Código SIAFI Nome 
380908 - SECR. DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE EMPREGO 
380912 - GABINETE DO MINISTRO/MTE 
380914 - SECRETARIA EXECUTIVA/MTE 
380916 - COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS DO FAT 
380918 - COORDENACAO-GERAL DE REC. LOGÍSTICOS 
380930 - SUPERINT REG DO TRAB E EMPREGO/AC 
380931 - SUPERINT REG DO TRAB E EMPREGO/AL 
380932 - SUPERINT REG DO TRAB E EMPREGO/AM 
380933 - SUPERINT REG DO TRAB E EMPREGO/BA 
380934 - SUPERINT REG DO TRAB E EMPREGO/CE 
380935 - SUPERINT REG DO TRAB E EMPREGO/DF 
380936 - SUPERINT REG DO TRAB E EMPREGO/ES 
380937 - SUPERINT REG DO TRAB E EMPREGO/GO 
380938 - SUPERINT REG DO TRAB E EMPREGO/MT 
380939 - SUPERINT REG DO TRAB E EMPREGO/MA 
380940 - SUPERINT REG DO TRAB E EMPREGO/MS 
380941 - SUPERINT REG DO TRAB E EMPREGO/MG 
380942 - SUPERINT REG DO TRAB E EMPREGO/PE 
380943 - SUPERINT REG DO TRAB E EMPREGO/PA 
380944 - SUPERINT REG DO TRAB E EMPREGO/PR 
380945 - SUPERINT REG DO TRAB E EMPREGO/PB 
380947 - SUPERINT REG DO TRAB E EMPREGO/RJ 
380948 - SUPERINT REG DO TRAB E EMPREGO/RN 
380949 - SUPERINT REG DO TRAB E EMPREGO/RS 
380950 - SUPERINT REG DO TRAB E EMPREGO/RO 
380951 - SUPERINT REG DO TRAB E EMPREGO/SC 
380952 - SUPERINT REG DO TRAB E EMPREGO/SP 
380953 - SUPERINT REG DO TRAB E EMPREGO/SE 
380954 - SUPERINT REG DO TRAB E EMPREGO/TO 
380955 - SUPERINT REG DO TRAB E EMPREGO/PI 
380956 - SUPERINT REG DO TRAB E EMPREGO/AP 
380957 - SUPERINT REG DO TRAB E EMPREGO/RR 
380988 - GER REG DO TRAB E EMP/RIBEIRÃO PRETO/SP 

Gestões relacionadas às Unidades Jurisdicionadas 

Código SIAFI Nome 

38901 FAT 

Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões 

Código SIAFI da Unidade Gestora Código SIAFI da Gestão 

  
 
 

1.3 Organograma  
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Conforme descrito no item 1.1, a governança do FAT está amparada em três 

instâncias: o CODEFAT (colegiado deliberativo das diretrizes de gestões estratégicas); a SPPE 
(unidade finalística responsável pelo gerenciamento dos principais programas do FAT); e a CGFAT 
(responsável pela gestão financeira).  

No quadro a seguir, destacamos os responsáveis pela gestão do FAT em 2015, 
integrantes do CODEFAT e da CGFAT. A descrição dos responsáveis pela SPPE foi apresentada 
em Relatório de Gestão próprio. 

 
Quadro 3 – Organograma 

 
Áreas/ Subunidades 

Estratégicas 
Competências 

(descrição sucinta) Titular Cargo Período de atuação 

Coordenação-Geral de 
Recursos do FAT Ver item 1.1 

Paulo Cesar 
Bezerra de Souza 

 

Coordenador 
Geral de 

Recursos do FAT 
e Ordenador de 

Despesas Titular 
da CGFAT 

01/01/2015 a 
31/12/2015 

Adilson 
Vasconcelos da 

Silva 

Coordenador 
Geral de 

Recursos do FAT 
– Substituto e 
Ordenador de 
Despesas da 

CGFAT - 
Substituto 

01/01/2015 a 
31/12/2015 

Adolfo de Souza 
Medeiros 

Coordenador e 
Gestor Financeiro 

Titular 

01/01/2015 a 
31/12/2015 

Rubem Ferreira 
da Silva 

Chefe de Divisão 
e Gestor 

Financeiro - 
Substituto 

01/01/2015 a 
31/12/2015 

 
 
 
 
 

Conselho Deliberativo do 
Fundo de Amparo ao 

Trabalhador - CODEFAT 

Atuar como gestor do 
FAT; 
Elaborar diretrizes para 
programas e para 
alocação de recursos; 
Acompanhar e avaliar 
seu impacto social; 
Propor o 
aperfeiçoamento da 
legislação referente às 
políticas públicas de 
emprego e renda; 
Fiscalizar a 
administração do FAT 

Silvani Alves 
Pereira 

Membro do 
CODEFAT – 

Representante da 
Bancada do 

Governo – MTE 
(Titular) 

01/01/2015 a 
04/05/2015 

Sinara Neves 
Ferreira 

Membro do 
CODEFAT – 

Representante da 
Bancada do 

Governo – MTE 
(Substituto) 

01/01/2015 a 
10/06/2015 

Giovanni Correa 
Queiroz 

Membro do 
CODEFAT – 

Representante da 
Bancada do 

05/05//2015 a 
31/12/2015 
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Áreas/ Subunidades 
Estratégicas 

Competências 
(descrição sucinta) Titular Cargo Período de atuação 

Governo – MTE 
(Titular) 

Márcio Alves 
Borges 

Membro do 
CODEFAT – 

Representante da 
Bancada do 

Governo – MTE 
(Substituto) 

11/06/2015 a 
31/12/2015 

 

 Luigi Nese 

Membro do 
CODEFAT - 

Representante da 
Bancada dos 

Empregadores 
Confederação 
Nacional de 

Serviços - CNS– 
Titular 

01/01/2015 a 
31/12/2015 

 

 José Adir Loyola 

Membro do 
CODEFAT - 

Representante da 
Bancada dos 

Empregadores 
Confederação 
Nacional de 

Serviços – CNS – 
Substituto 

01/01/2015 a 
31/12/2015 

 

 Alexandre 
Venzon Zanetti 

Membro do 
CODEFAT – 

Representante da 
Bancada dos 

Empregadores - 
Confederação 
Nacional da 

Saúde – CNS 
(Titular) 

01/01/2015 a 
31/12/2015 

 

 Joicy Damares 
Pereira 

Membro do 
CODEFAT – 

Representante da 
Bancada dos 

Empregadores - 
Confederação 
Nacional da 

Saúde – CNS 
(Substituta) 

01/01/2015 a 
31/12/2015 

 

 Nelson de Abreu 
Pinto 

Membro do 
CODEFAT – 

Representante da 
Bancada dos 

Empregadores - 
Confederação 
Nacional de 
Turismo – 

CNTUR (Titular) 

01/01/2015 a 
29/06/2015 
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Áreas/ Subunidades 
Estratégicas 

Competências 
(descrição sucinta) Titular Cargo Período de atuação 

 

 Virgilio Nelson 
da Silva Carvalho 

Membro do 
CODEFAT – 

Representante da 
Bancada dos 

Empregadores - 
Confederação 
Nacional de 
Turismo – 

CNTUR (Titular) 

30/06/2015 a 
31/12/2015 

 

 Sebastião Antunes 
Duarte 

Membro do 
CODEFAT – 

Representante da 
Bancada dos 

Empregadores - 
Confederação 
Nacional de 
Turismo – 
CNTUR 

(Substituto) 

01/01/2015 a 
31/12/2015 

 

 Thiago Rabelo 
Pereira 

Membro do 
CODEFAT – 

Representante da 
Bancada do 
Governo – 

BNDES (Titular) 

01/01/2015 a 
31/12/2015 

 

 Luiz Carlos 
Galvão de Melo 

Membro do 
CODEFAT – 

Representante da 
Bancada do 
Governo – 
BNDES 

(Substituto) 

01/01/2015 a 
31/12/2015 

 

 Quintino Marques 
Severo 

Membro do 
CODEFAT – 

Representante da 
Bancada dos 

Trabalhadores - 
Confederação 
Nacional dos 

Trabalhadores - 
CUT (Titular) 

01/01/2015 a 
31/12/2015 

 

 Antônio Lucas 
Filho 

Membro do 
CODEFAT – 

Representante da 
Bancada dos 

Trabalhadores - 
Confederação 
Nacional dos 

Trabalhadores - 
CUT (Substituto) 

01/01/2015 a 
31/12/2015 

 

 
Francisco 

Canindé Pegado 
do Nascimento 

Membro do 
CODEFAT – 

Representante da 
Bancada dos 

Trabalhadores - 
UGT (Titular) 

01/01/2015 a 
31/12/2015 
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Áreas/ Subunidades 
Estratégicas 

Competências 
(descrição sucinta) Titular Cargo Período de atuação 

 

 Gladir Antonio 
Basso 

Membro do 
CODEFAT – 

Representante da 
Bancada dos 

Trabalhadores - 
UGT (Substituto) 

01/01/2015 a 
31/12/2015 

 

 Sérgio Luiz Leite 

Membro do 
CODEFAT – 
Representante 

dos 
Trabalhadores - 
Força Sindical 

(Titular) 

01/01/2015 a 
31/12/2015 

 

 Sérgio Butka 

Membro do 
CODEFAT – 
Representante 

dos 
Trabalhadores - 
Força Sindical 

(Substituto) 

01/01/2015 a 
31/12/2015 

 

 Vera Lúcia de 
Oliveira 

Membro do 
CODEFAT – 

Representante da 
Bancada do 
Governo – 

MAPA (Titular) 

01/01/2015 a 
15/07/2015 

 

 Luciano Marcos 
de Carvalho 

Membro do 
CODEFAT – 

Representante da 
Bancada do 
Governo – 

MAPA 
(Substituto) 

01/01/2015 a 
15/07/2015 

 

 Lizane Soares 
Ferreira 

Membro do 
CODEFAT – 

Representante da 
Bancada do 
Governo – 

MAPA (Titular) 

16/07/2015 a 
31/12/2015 

 

 Fátima da Costa 
Lamar 

Membro do 
CODEFAT – 

Representante da 
Bancada do 
Governo – 

MAPA 
(Substituto) 

16/07/2015 a 
31/12/2015 

 

 Antonio Mazurek 

Membro do 
CODEFAT – 
Representante 

dos 
Empregadores - 

CNSEG (Titular) 

01/01/2015 a 
31/12/2015 

 
 Miriam Mara 

Miranda 

Membro do 
CODEFAT – 
Representante 

dos 

01/01/2015 a 
29/06/2015 
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Áreas/ Subunidades 
Estratégicas 

Competências 
(descrição sucinta) Titular Cargo Período de atuação 

Empregadores - 
CNSEG 

(Substituto) 

 

 Paulo Cesar Pagi 
Chaves 

Membro do 
CODEFAT – 
Representante 

dos 
Empregadores - 

CNSEG 
(Substituto) 

30/06/2015 a 
31/12/2015 

 

 Leonardo José 
Rolim Guimarães 

Membro do 
CODEFAT – 

Representante da 
Bancada do 

Governo – MPS 
(Titular) 

01/01/2015 a 
22/04/2015 

 

 Benedito 
Adalberto Brunca 

Membro do 
CODEFAT – 

Representante da 
Bancada do 

Governo – MPS 
(Titular) 

23/04/2015 a 
31/12/2015 

 

 
Rogério 

Nagamine 
Costanzi 

Membro do 
CODEFAT - 

Representante da 
Bancada do 

Governo – MPS - 
Substituto 

01/01/2015 a 
14/07/2015 

 

 Jose Eduardo de 
Lima Vargas 

Membro do 
CODEFAT - 

Representante da 
Bancada do 

Governo – MPS - 
Substituto 

15/07/2015 a 
31/12/2015 

 

 Geraldo Ramthun 

Membro do 
CODEFAT - 

Representante da 
Bancada dos 

Trabalhadores 
NCST – Titular 

01/01/2015 a 
31/12/2015 

 

 Rui Moreira 

Membro do 
CODEFAT - 

Representante da 
Bancada dos 

Trabalhadores 
NCST – 

Substituto 

01/01/2015 a 
10/03/2015 

 

 
Geraldo 

Gonçalves de 
Oliveira Filho 

Membro do 
CODEFAT - 

Representante da 
Bancada dos 

Trabalhadores 
NCST – 

Substituto 

11/03/2015 a 
31/12/2015 
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Áreas/ Subunidades 
Estratégicas 

Competências 
(descrição sucinta) Titular Cargo Período de atuação 

 

 
Joilson Antônio 

Cardoso do 
Nascimento 

Membro do 
CODEFAT - 

Representante da 
Bancada dos 

Trabalhadores 
CTB – Titular 

01/01/2015 a 
31/12/2015 

 

 Katia Gomes 
Gaivoto 

Membro do 
CODEFAT - 

Representante da 
Bancada dos 

Trabalhadores 
CTB – Substituto 

01/01/2015 a 
31/12/2015 

 

 Valter Bianchini 

Membro do 
CODEFAT - 

Representante da 
Bancada do 

Governo MDA– 
Titular 

01/01/2015 a 
31/12/2015 

 

 João Luiz 
Guadagnin 

Membro do 
CODEFAT - 

Representante da 
Bancada do 

Governo MDA– 
Substituto 

01/01/2015 a 
31/12/2015 

 

 Caio Mario 
Alvares 

Membro do 
CODEFAT - 

Representante da 
Bancada dos 

Empregadores 
CNT – Titular 

01/01/2015 a 
31/12/2015 

 

 Virgílio Segurado 
Coelho 

Membro do 
CODEFAT - 

Representante da 
Bancada dos 

Empregadores 
CNT - Substituto 

01/01/2015 a 
10/06/2015 

 

 Thiago Luiz 
Ticchetti 

Membro do 
CODEFAT - 

Representante da 
Bancada dos 

Empregadores 
CNT - Substituto 

11/06/2015 a 
31/12/2015 

 

 Marcus Pereira 
Aucélio 

Membro do 
CODEFAT - 

Representante da 
Bancada do 

Governo MF – 
Titular 

01/01/2015 a 
16/09/2015 

 

 Otavio Ladeira de 
Medeiros 

Membro do 
CODEFAT - 

Representante da 
Bancada do 

Governo MF – 
Titular 

17/09/2015 a 
31/12/2015 
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Áreas/ Subunidades 
Estratégicas 

Competências 
(descrição sucinta) Titular Cargo Período de atuação 

 

 Manoel Joaquim 
de Carvalho Filho 

Membro do 
CODEFAT - 

Representante da 
Bancada do 

Governo MF – 
Substituto 

01/01/2015 a 
31/12/2015 

 
    

 
 
 

1.4 Macroprocessos finalísticos 

 
Os recursos do FAT são empregados em diversas ações vinculadas ao Ministério do 

Trabalho. Assim, vários macroprocessos finalísticos do Ministério contemplam os recursos do 
Fundo. 

 
Os Macroprocessos Finalísticos do Ministério do Trabalho passaram por um 

processo de revisão, no exercício de 2014, para se adequarem as diretrizes do Planejamento 
Estratégico Institucional. O trabalho de reformulação foi realizado em conjunto com os 
representantes de cada área do órgão. Na revisão utilizou-se a hierarquia abaixo:   
  

 
Modelo de Hierarquia de Processos. 

 
 
No âmbito das ações prioritárias deste Ministério, foi considerada pertinente a 

redefinição dos MACROPROCESSOS FINALÍSTICOS em 3 (três) grupos, apresentados no 
Quadro – Macroprocessos Finalísticos, com seus respectivos processos, subprocessos (processo 
de trabalho), produtos/serviços e principais clientes.  

 
Como há recursos do FAT no custeio de diversas ações deste Ministério, poder-se-ia 

transcrever neste relatório vários macroprocessos finalísticos. A listagem abrangente foi 
apresentada no Relatório de Gestão da SPPE.  

 
Neste relatório, serão apresentados os macroprocessos finalísticos do Ministério relacionados às 
despesas com o pagamento de seguro desemprego e concessão do abono salarial, além dos 
processos atinentes aos recursos destinados ao fomento de trabalho, emprego e renda, por meio dos 
investimentos realizados com recursos do FAT. Ademais, para fins ilustrativos, incluímos a política 
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de financiamento a programas de desenvolvimento econômico, por meio dos recursos emprestados 
ao BNDES por determinação do § 1º do art. 239 da Constituição Federal. 
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Quadro 4 – Macroprocessos Finalísticos do Ministério do Trabalho relacionados às aplicações de recursos do FAT  
 

Macroprocessos 
Finalísticos Descrição Processos 

relacionados Subprocessos  Produtos e 
Serviços 

Principais 
Clientes 

Subunidades 
Responsáveis Fornecedores 

 
 

Insumos 
Principais 
parceiros 
externos 

Pr
ot

eç
ão

 n
o 

tr
ab

al
ho

 

Tem por objetivo 
inspecionar o cumprimento 

das normas legais de 
proteção ao trabalhador, dar 
assistência ao trabalhador e 

de gerenciar os registros 
trabalhistas. 

Assistência 
ao 

trabalhador 

Conceder o benefício do seguro-
desemprego 

Seguro-
desemprego Trabalhadores 

CGSAP 
(análise na 
concessão) 

 
CGFAT 

(execução 
financeira) 

CEF, Empresas, 
Sindicatos, 

Tribunais, AFT, 
MEC, MPA, 

IBAMA, 
Requerente 

PIS, Extrato do 
FGTS/INSS, CTPS, 

TRCT, SD, CD, Termo 
de 

Homologação/Quitação, 
Sentença Judicial, Vaga 
de emprego, Curso de 

qualificação, RGP, 
Período de defeso, 

Documentos Pessoais 
(CPF, ID, CTPS, 
Comprovante de 

endereço) 

DATAPREV, 
MEC, CEF, SINE, 

MPA, MF, 
Entidades 

representativas de 
Pescadores, 
Secretarias 
estaduais e 

municipais de 
trabalho, Polícia 
Federal, Sistema 

“S”. 

Conceder o benefício do Abono 
Salarial Abono Salarial Trabalhadores 

CGSAP 
(análise na 
concessão) 

 
CGFAT 

(execução 
financeira) 

CEF, Empresas, 
Tribunais, 

Requerente, 
Correios 

PIS, Extrato do 
FGTS/INSS, CTPS, 

TRCT, SD, CD, Termo 
de 

Homologação/Quitação, 
Sentença Judicial, 

Documentos Pessoais 
(CPF, ID, CTPS, 
Comprovante de 

endereço) 

CEF, SINE, MF, 
Secretarias 
estaduais e 

municipais de 
trabalho, Polícia 
Federal, Sistema 

“S”. 

In
se

rç
ão

 n
o 

m
un

do
 d

o 
tr

ab
al

ho
 

Tem por objetivo promover 
o desenvolvimento de ações 
e programas relacionados 

com a geração de emprego, 
trabalho e renda, inclusive 
no que tange ao campo de 

atuação da economia 
solidária e de apoiar o 

trabalhador na inserção no 
mercado de trabalho. 

Fomentar a 
geração de 
trabalho, 

emprego e 
renda 

Fomentar a concessão de crédito 
para atividades destinadas às 
ações empreendedoras, indutoras 
de emprego e renda (PROGER)  

Linhas de crédito Empregadores 

CGSAP 
(análise na 
concessão) 

 
CGFAT 

(execução 
financeira) 

CODEFAT FAT 
DATAPREV, 

BANCOS 
PÚBLICOS. 

Estimular a universalização do 
acesso ao microcrédito produtivo 
orientado 

Microcrédito 
produtivo 

Micro 
empreendedor 

CGSAP 
(análise na 
concessão) 

 
CGFAT 

(execução 
financeira) 

CODEFAT/SPPE FAT 

INSTITUIÇÕES 
HABILITADAS 
NO MTE PARA 

OPERAR O 
PNMPO/MF/MDS, 

UNB. 
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Em analogia à descrição dos macroprocessos finalísticos do Ministério do Trabalho, acrescentamos a política de financiamento a programas de 
desenvolvimento econômico, por meio dos recursos emprestados ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). 

 

Macroprocessos 
Finalísticos Descrição Processos 

relacionados Subprocessos  Produtos e 
Serviços 

Principais 
Clientes 

Subunidades 
Responsáveis Fornecedores 

 
 

Insumos 
Principais 
parceiros 
externos 

Pr
og

ra
m

as
 d

e 
de

se
nv

ol
vi

m
en

to
 

ec
on

ôm
ic

o 

 
Tem por objetivo promover 
o desenvolvimento de ações 
e programas relacionados 

com a geração de emprego, 
trabalho e renda 

 

Fomentar a 
geração de 
trabalho, 

emprego e 
renda 

Concessão de crédito para 
atividades destinadas ao 
desenvolvimento econômico  

Linhas de crédito Empregadores 
CGFAT 

(execução 
financeira) 

CODEFAT FAT BNDES 
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2. PLANEJAMENTO ORG. E DESEMP. ORÇAMENTÁRIOS E OPERACIONAL 
  

2.1 Planejamento Organizacional 

 
O FAT está inserido no Plano Institucional do Ministério do Trabalho. Desde 2013, 

o MTb tem envidado esforços para promover a cultura de planejamento na concepção e execução 
de suas políticas públicas. Para isso, um grupo de servidores e da Fundação Jorge Duprat 
Figueiredo, de Segurança e Medicina do Trabalho (Fundacentro) foi capacitado na metodologia 
Balanced Scorecard (BSC). Trata-se de um método que visa traduzir, de forma clara, a visão e a 
estratégia da organização em objetivos, indicadores, metas e ações sob a ótica de perspectivas 
distintas. Em suma, a proposta do BSC é tornar inteligível, para todos os níveis da organização, a 
visão, a missão e a estratégia, para que todos saibam o que fazer e de que forma suas ações 
impactam no desempenho institucional. 

A capacitação realizada resultou na construção do Mapa Estratégico para o horizonte 
de 2014-2015, alinhando as estratégias e o PPA vigente. Este documento, construído de forma 
coletiva, com participação de todas as Secretarias do MTE e Fundacentro, declara a missão, os 
valores, a visão de futuro e seus objetivos estratégicos. A missão corresponde à finalidade, razão de 
existir do Ministério. Os valores são o conjunto de princípios culturais, ideológicos, morais e éticos 
que devem caracterizar a instituição e pautar a conduta de seus integrantes. A visão traduz o cenário 
idealizado aonde o MTE pretende chegar ou o que gostaria de ser no longo prazo. Os objetivos 
estratégicos, por fim, são os resultados principais que se pretende alcançar num determinado espaço 
de tempo e funcionam como meio para alcance da visão da instituição.  

Como resultado desse trabalho, em 13 de março de 2014, foi publicada a Portaria nº 
300, instituindo o Planejamento Estratégico no MTE, incluindo a Fundacentro, composto por 23 
objetivos estratégicos e 56 indicadores, com metas estabelecidas para os exercícios de 2014 e 2015, 
conforme Mapa Estratégico abaixo. 
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Como desdobramento dos 23 objetivos estratégicos foi publicada, em 8 de maio de 
2014, a Portaria nº 635, aprovando o Plano de Ação para o exercício de 2014, com 83 ações 
estratégicas, indicadores e metas, desenhadas para serem executadas ao longo do ano. 

As ações estratégicas são as intervenções necessárias para o alcance das metas 
estabelecidas para os indicadores dos objetivos estratégicos. O seu conjunto, ou seja, o Plano de 
Ação, configura-se como um valioso instrumentos de gestão a ser utilizado no alinhamento do 
órgão às estratégias institucionais. 

O Plano de Ação para o exercício de 2015 foi publicado por meio da Portaria nº 507, 
de 16 de abril de 2015, com 79 ações estratégicas, distribuídas pelas unidades da SPPE, SIT, 
Senaes, SRT, GM, SPOA, SE, Ouvidoria-Geral e Fundacentro; contempla, ainda, 18 ações com 
metas compartilhadas pelas SRTE em cada unidade da federação. 

Cumpre informar que o Planejamento Estratégico está em consonância com o 
disposto no Decreto nº 5.063, de 3 de maio de 2004, que dispõe sobre as competências do MTE, a 
saber: (1) política e diretrizes para a geração de emprego e renda e de apoio ao trabalhador; (2) 
política e diretrizes para a modernização das relações do trabalho; (3) fiscalização do trabalho, 
inclusive do trabalho portuário, bem como aplicação das sanções previstas em normas legais ou 
coletivas; (4) política salarial; (5) formação e desenvolvimento profissional; (6) segurança e saúde 
no trabalho; (7) política de imigração; e (8) cooperativismo e associativismo urbanos. Todas as 
competências definidas para o órgão estão contempladas na missão, visão, objetivos estratégicos e 
plano de ação anual.  

Na elaboração do plano, também foi considerado o alinhamento ao PPA 2012-2015, 
majoritariamente aos programas temáticos 2071 (Trabalho, Emprego e Renda) e 2029 
(Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária), perpassando pelos 
demais programas temáticos em que o órgão participa com objetivos e/ou metas. 

Para o biênio 2014-2015 os principais objetivos estratégicos, expressos na 
perspectiva de resultado do Mapa Estratégico, foram definidos com foco nas entregas para a 
sociedade, a saber: (1) ampliar a inserção do trabalhador no mundo do trabalho; (2) fomentar 
oportunidades de trabalho, emprego e renda; (3) garantir o atendimento de qualidade e (4) assegurar 
o direito ao trabalho decente. 

Os principais riscos identificados nesses dois anos de implementação do Plano 
Estratégico Institucional do Ministério do Trabalho foram: (1) quanto ao ambiente externo, as 
mudanças no cenário econômico do País; e (2) quanto ao ambiente interno,  as constantes mudanças 
nos quadros gerenciais do Órgão (Ministro, Secretários, Diretores, etc) e a, consequentemente, 
descontinuidade na execução dos planos de ação. Nesse sentido, é importante mencionar que a 
própria institucionalização do Planejamento Estratégico (cujos objetivos e ações são estabelecidos 
por Portaria) pode ser visto como uma tentativa do Órgão de minimizar os prejuízos causados pelas 
mudanças de seus quadros gerenciais.     
 

 
2.1.1 Descrição sintética dos objetivos do exercício   
 

A seguir, descrição sucinta dos objetivos estratégicos do Ministério do Trabalho nos 
quais há utilização de recursos para custeio do programa seguro desemprego e abono salarial, bem 
como recursos para financiamento ao Programa de Geração de Emprego e Renda (PROGER).  

 
Quadro 5 – Objetivos estratégicos 

Objetivo 
estratégico Indicadores Fórmula  Unidade de 

Medida Fonte Meta  
2015 
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Objetivo 
estratégico Indicadores Fórmula  Unidade de 

Medida Fonte Meta  
2015 

Fomentar 
oportunidades 

de trabalho, 
emprego e renda 

Número de trabalhadores 
beneficiados pela 

concessão do crédito por 
meio do Programa de 

Geração de Emprego e 
Renda (PROGER) 

[(Média do estoque de 
empregados de amostra de micro 
e pequenas empresas tomadoras 
de crédito do PROGER) x (Nº de 

operações do PROGER com 
micro e pequenas empresas)] 

+ 
[(Média do estoque de 

empregados de amostra de médias 
e grandes empresas tomadoras de 

crédito do PROGER) x (Nº de 
operações do PROGER com 
médias e grandes empresas)] 

+ 
(Nº de Pessoas Físicas que 

receberam crédito no período) 

Unidade 

MTE: 
SAEPWEB, 

RAIS e 
CAGED 

1.000.000 

Número de operações 
realizadas de microcrédito 

produtivo orientado 

Total de operações de 
microcrédito produtivo orientado 

realizadas no período 
Unidade 

MTE: Banco 
de dados do 

PNMPO 
6.528.880 

Aprimorar a 
concessão dos 
benefícios do 

Seguro-
Desemprego e 
Abono Salarial 
ao trabalhador 

Taxa de trabalhadores 
reincidentes no Seguro-
Desemprego (SD) pré-

matriculados no Programa 
Nacional de acesso ao 

Ensino Técnico e 
Emprego (Pronatec) 

(Nº de trabalhadores requerentes 
do SD reincidentes pré-
matriculados) / (Nº de 

trabalhadores requerentes do SD 
reincidentes) x 100 

Percentual MTE: Base de 
Gestão do SD 30% 

Taxa de requerentes do 
Seguro-Desemprego (SD) 
recolocados no mercado 
de trabalho por meio da 

intermediação de mão de 
obra  

[(Nº de requerentes do SD 
recolocados por meio do Sistema 
Nacional de Emprego (SINE) e 
Superintendências Regionais do 
Trabalho e Emprego (SRTE)] / 
(Total de requerentes do SD) x 

100 

Percentual MTE: Base de 
Gestão do SD 5% 

Taxa de cobertura do 
abono salarial 

(Nº de concessões de abono 
salarial) / (Total de trabalhadores 

com direito a receber o abono 
salarial, segundo a RAIS) x 100 

Percentual MTE 97% 

Fomentar 
atividades 

empreendedoras 
e a 

universalização 
do microcrédito 

produtivo 
orientado 

Volume de Crédito 
concedido pelos 

Programas de Geração de 
Emprego e Renda 

(PROGER) 

Total de crédito concedido 
(tomado pelos clientes) pelo 

PROGER no período 

Reais 
(Bilhões) 

MTE: 
SAEPWEB, 

RAIS e 
CAGED 

7,91 

Volume de crédito 
concedido pelo Programa 
Nacional do Microcrédito 

Produtivo Orientado 
(PNMPO) 

Total de crédito concedido 
(tomado pelos clientes) por meio 

do PNMPO no período 

Reais 
(Bilhões) 

MTE: Banco 
de dados do 

PNMPO 
13,34 

  
 
 

2.1.2 Estágio de implementação do planejamento estratégico  
 

O Planejamento Estratégico do Ministério do Trabalho foi concebido para o biênio 
2014-2015 com a finalidade de ser alinhado ao PPA 2012-2015. Os dois anos de implementação do 
plano foram marcados pelo aprendizado, tanto quanto à fase de elaboração, assim como pelas fases 
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de execução, monitoramento e avaliação. Em seu primeiro ano, as ações estratégicas ficaram 
restritas apenas à administração central. Como evolução do plano de ação anual, em 2015, 18 ações 
estratégicas apresentaram metas descentralizadas entre as superintendências regionais, o que 
possibilitou um maior envolvimento dos servidores de todo o País na execução das políticas 
públicas deste Ministério. Possibilitou, ainda, uma maior visibilidade por parte da administração 
central quanto ao desempenho das SRTE, observando as peculiaridades de cada região para o 
alcance das metas pactuadas. 

Com a fusão do MTE com o Ministério da Previdência Social, em decorrência da 
reforma administrativa realizada por meio da Medida Provisória nº 696, de 5 de outubro de 2015,  a 
metodologia e o objeto do planejamento estratégico institucional passaram por ajustes de modo a 
atender à nova realidade. Entretanto, com a estrutura dos Ministérios aprovada pela Medida 
Provisória nº 726, de 12 de maio de 2016, o planejamento do Ministério do Trabalho terá de ser 
novamente revisto. 
 

 
2.1.3 Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e outros planos  
 

Além do Planejamento Estratégico do Ministério do Trabalho, o FAT não está 
vinculado a outros planos. 
 

2.2 Formas e instrumentos de monitoramento da execução e resultados dos planos  

O Planejamento Estratégico do MTb, desde o seu primeiro ano de implementação, 
2014, é monitorado trimestralmente por meio do levantamento de informações sobre a execução das 
ações que compõem o Plano de Ação Anual. A coleta das informações é feita por meio de 
formulários em Excel, que são consolidados na Coordenação-Geral de Planejamento e Gestão 
Estratégica (CGPGE) da Secretaria Executiva. O trabalho de consolidação das fichas de 
monitoramento realizado pela CGPGE dá origem ao relatório de avaliação de desempenho das 
ações estratégicas, o qual é disponibilizado aos gestores do MTb, das SRTE e da Fundacentro 
trimestralmente. 

Este relatório aborda a execução do Plano de Ação por objetivo estratégico, 
permitindo uma visão global dos objetivos com a média de desempenho de suas ações. Apresenta, 
também, o desempenho das ações estratégicas por unidade organizacional, com posterior recorte 
entre as subunidades e superintendências regionais.  

Para facilitar a visualização dos resultados, no processo de monitoramento, as ações 
estratégicas foram classificadas por sinalizadores que expressam o desempenho em termos de 
alcance das metas dos indicadores das ações, a saber:  

Cumprido ( 100% ) Atenção  (99% a 80% ) Preocupante  (79% a 50% ) Crítico (menor que 50%)  
O sinalizador verde expressa o cumprimento total da meta ou sua superação. Em um 

nível abaixo, o sinalizador amarelo representa as metas que atingiram de 80% a 99% do previsto, ou 
seja, possuem um desempenho satisfatório, mas ainda exigem uma atenção especial para o seu total 
alcance. O sinalizador vermelho compreende o intervalo entre 50% e 79% de alcance da meta, 
classificado como preocupante; pode indicar a necessidade de implementação de ações corretivas 
para melhorar o desempenho e possibilitar o alcance do resultado previsto. Em último nível, a cor 
preta sinaliza as metas que possuem um resultado abaixo de 50% do planejado. Considera-se como 
crítico, demandando total atenção e concentração de esforços para recuperar seu desempenho. 

O relatório supracitado subsidia a realização, também trimestral, da Reunião de 
Avaliação da Estratégia (ERA). Conforme disposto na Portaria nº 705, de 28 de maio de 2015, 
participam da RAE: os titulares ou substitutos do Gabinete do Ministro, Secretários, Diretores, 
Coordenadores-Gerais de Recursos Humanos, Informática e Orçamento, Finanças e Contabilidade 
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do MTb e Presidente da Fundacentro. Além desses, são também convidados a cada RAE no mínimo 
cinco representantes de Superintendências Regionais do Trabalho, em regime de rodízio 

Em 2015, conforme previsto, aconteceram três reuniões de avaliação da estratégia, 
tendo sido debatidos os resultados alcançados pelas unidades organizacionais. A quarta RAE, que 
discute os resultados alcançados no quarto trimestre de 2015, só acontece em 2016.  

Importante informar que desde 2014 a CGPGE, em conjunto com a Coordenação-
Geral de Informática (CGI), envidou esforços para a implantação de um sistema informatizado de 
monitoramento. Foram realizados testes em sistemas utilizados por outros órgãos com o intuito de 
identificar o mais aderente à metodologia de monitoramento utilizada pelo MTb. Por fim, a CGI 
apresentou a possibilidade de desenvolvimento de um sistema próprio, que foi acatada pela 
Secretaria-Executiva. Entretanto, em decorrência da fusão entre os Ministérios do Trabalho e 
Previdência Social, o projeto encontra-se sobrestado, aguardando as definições quanto ao 
planejamento estratégico institucional do novo Órgão, o Ministério do Trabalho e Previdência 
Social. 

Já o monitoramento do PPA 2012-2015 é realizado por meio do preenchimento das 
informações pelas unidades organizacionais responsáveis pelos objetivos e metas no Sistema 
Integrado de Planejamento e Orçamento (SIOP). A coordenação dessa atividade, no âmbito do 
MTb, também se encontra sob a responsabilidade da CGPGE, que realiza ainda uma análise sobre a 
consistência das informações prestadas no monitoramento do SIOP com aquelas prestadas pelo 
MTb em outros documentos produzidos pelo governo federal, tais como: Mensagem Presidencial, 
Prestação de Contas da Presidência da República, etc. 
 

2.3 Desempenho Orçamentário 

 

O FAT integra o Orçamento da Seguridade Social e tem suas ações executadas de 
forma estruturada, onde a maior parte está sob a responsabilidade da Secretaria de Políticas Públicas 
de Emprego. No que se refere ao pagamento dos benefícios Seguro-Desemprego e Abono Salarial, 
compete à SPPE o seu gerenciamento e à CGFAT a execução orçamentária e financeira, 
procedimento que também ocorre na execução extra-orçamentária relativa às aplicações de recursos 
do FAT em depósitos especiais destinados a geração de trabalho, emprego e renda. 

O quadro a seguir indica a execução orçamentária de 2015. A descrição da execução 
das ações de responsabilidade da SPPE consta de relatório de gestão próprio. No que respeita às 
ações de responsabilidade da CGAT, apresentaremos o desempenho dos recursos do FAT nos 
programas de execução orçamentária seguidos pelos programas de execução extra-orçamentária, em 
consonância com os dados registrados no Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI) e 
no Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento (SIOP).  
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Quadro 6 – Execução Orçamentária 

Pro-
gra-
ma 

Cód. 
da  

Ação 
Descrição da Ação 

Desp Executada 
por Inscrição e 
Reinscrição em 

RP Não-
Processados - 

até 2014 

Desp 
Executada 

por 
Inscrição 

em RP Não-
Processados 

- 2014 - 
Cancelados 

Desp 
Executada 

por 
Inscrição em 

RP Não-
Processados 
- até 2014 - 

a pagar 

Desp 
Executada por 
Inscrição em 

RP Não-
Processados - 
2014 - Pagos 

LOA 2015 + 
Créditos Limite EMPENHADO 

- 2015 

Valores 
liquidados no 

exercício - 2015 

Valores pagos 
no exercício - 

2015 

Desp 
Executada por 
Inscrição em 

RP Não-
Processados - 

2015 

Total Pago no 
Exercício - 

2015 

       (A)     (B)  C = (A + B) 

0099 

2550 

Orientação 
Profissional e 
Intermediação de 
Mão-de-Obra 

       579.077  579.077                                 -  

2633 
Habilitação do 
Trabalhador ao 
Seguro-Desemprego 

       276.006  276.006                                 -  

4812 
Pesquisa Sobre 
Emprego e 
Desemprego - PED 

       500.000  500.000                                 -  

0902 0158 
Financiamento de 
Programas de 
Desenvolvimento 

            -              -             -              -  18.634.935.438  18.634.935.438  17.056.477.748  17.056.477.748  17.056.477.748    17.056.477.748  

 
0101  

4725 
Qualificação Social e 
Profissional de 
Trabalhadores 

    27.525.941  23.086.672  4.439.269              -                             -  

4728 
Qualificação Social e 
Profissional de 
Trabalhadores 

419.609  419.609             -              -                             -  

0106 4815 
Funcionamento das 
Unidades 
Descentralizadas 

3.325.546  14.262  2.905.586  405.698              405.698  

2071 

00H4 Pagamento de 
Seguro-Desemprego         38.440.935.451  38.440.935.451  38.054.496.462  37.363.906.242  37.363.906.242  690.590.220  37.363.906.242  

0583 Pagamento de 
Seguro-Desemprego 679.730.603  4.375.173             -  675.355.430              675.355.430  

0585 

Pagamento de 
Seguro-Desemprego 
ao Pescador 
Artesanal 

89.040.030              -             -  89.040.030              89.040.030  
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Pro-
gra-
ma 

Cód. 
da  

Ação 
Descrição da Ação 

Desp Executada 
por Inscrição e 
Reinscrição em 

RP Não-
Processados - 

até 2014 

Desp 
Executada 

por 
Inscrição 

em RP Não-
Processados 

- 2014 - 
Cancelados 

Desp 
Executada 

por 
Inscrição em 

RP Não-
Processados 
- até 2014 - 

a pagar 

Desp 
Executada por 
Inscrição em 

RP Não-
Processados - 
2014 - Pagos 

LOA 2015 + 
Créditos Limite EMPENHADO 

- 2015 

Valores 
liquidados no 

exercício - 2015 

Valores pagos 
no exercício - 

2015 

Desp 
Executada por 
Inscrição em 

RP Não-
Processados - 

2015 

Total Pago no 
Exercício - 

2015 

       (A)     (B)  C = (A + B) 

0581 Abono Salarial 379.311.245  272.061.245             -  107.250.000  10.125.701.665  10.125.701.665  10.125.701.665  9.073.572.355  9.073.572.355  1.052.129.310  9.180.822.355  

0653 

Pagamento do 
Seguro-Desemprego 
ao Trabalhador 
Resgatado 

    604.540        -        -      604.540                   604.540  

20JT 

Manutenção, 
Modernização e 
Ampliação da Rede 
de Atendimento do 
Programa do Seguro-
Desemprego no 
Âmbito do Sistema 
Nacional de Emprego 
- Sine 

  168.860.192        -    75.287.133    93.573.059    121.787.307      68.491.716       68.491.716      6.781.961       6.781.961      61.709.754      100.355.020  

20YX 
Cadastros Públicos na 
Área de Trabalho e 
Emprego 

3.579.312  -  551  3.578.761  55.797.302  38.774.546  38.774.546  34.947.608  31.509.579  3.827.686  35.088.341  

20YY 

Estudos, Pesquisas e 
Geração de 
Informações sobre 
Trabalho, Emprego e 
Renda 

9.989.380  -  1.083.933  8.905.447  8.028.975  4.416.505  4.416.505  97.188  91.353  4.319.317  8.996.800  

20Z1 
Qualificação Social e 
Profissional de 
Trabalhadores 

2.521.000  -  2.416.000  105.000  27.429.535  -  -        105.000  

20Z2 
Certificação de 
Instituições e de 
Trabalhadores 

             1.365          -           -                -  

20Z3 

Apoio Operacional ao 
Pagamento do 
Seguro-Desemprego 
e do Abono Salarial 

   4.429.514      13.113      55.115     4.361.286     39.814.981      30.705.105       30.705.105     20.691.430      20.691.430      10.043.024      25.052.716  

2553 

Identificação da 
População por meio 
da Carteira de 
Trabalho e 

   5.648.524      923.698     106.397     4.618.428     25.644.807      13.038.581       13.038.581      7.629.010       7.560.010       5.529.349      12.178.438  
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Pro-
gra-
ma 

Cód. 
da  

Ação 
Descrição da Ação 

Desp Executada 
por Inscrição e 
Reinscrição em 

RP Não-
Processados - 

até 2014 

Desp 
Executada 

por 
Inscrição 

em RP Não-
Processados 

- 2014 - 
Cancelados 

Desp 
Executada 

por 
Inscrição em 

RP Não-
Processados 
- até 2014 - 

a pagar 

Desp 
Executada por 
Inscrição em 

RP Não-
Processados - 
2014 - Pagos 

LOA 2015 + 
Créditos Limite EMPENHADO 

- 2015 

Valores 
liquidados no 

exercício - 2015 

Valores pagos 
no exercício - 

2015 

Desp 
Executada por 
Inscrição em 

RP Não-
Processados - 

2015 

Total Pago no 
Exercício - 

2015 

       (A)     (B)  C = (A + B) 
Previdência Social - 
CTPS 

2C43 
Gestão Participativa 
do Fundo de Amparo 
ao Trabalhador - FAT 

   3.985.314  4.330  355.090 3.625.894  10.608.205  9.258.756  9.258.756  4.733.752  4.732.677  4.525.004  8.358.571  

4245 
Classificação 
Brasileira de 
Ocupações - CBO 

    148.539        -      2.771      145.768     12.012.217      10.422.472       10.422.472      7.055.704       6.562.979       3.366.768       6.708.747  

4725 
Qualificação Social e 
Profissional de 
Trabalhadores 

   2.420.000        -     1.920.000      500.000                   500.000  

4728 
Qualificação Social e 
Profissional de 
Trabalhadores 

   3.158.000      37.600     2.117.400     1.003.000                   1.003.000  

4741 
Sistema de Integração 
das Ações de Emp., 
Trabalho e Renda 

   2.574.446        -     584.458     1.989.989    102.132.709      54.329.115       54.329.115     44.536.867      38.316.312       9.792.248      40.306.300  

6405 

Desenvolvimento e 
Disseminação de 
Metodologias e 
Tecnologias de 
Qualificação Social e 
Profissional 

             9.100          -           -                -  

2B12 

Fomento ao 
Desenvolvimento de 
Instituições de 
Microcrédito 

    364.170      7.537      14.602      342.031     1.000.000       185.473        185.473      183.529        183.529        1.945       525.560  

8617 

Controle, 
Monitoramento e 
Avaliação das 
Aplicações dos 
Depósitos Especiais 
do Fundo de Amparo 
ao Trabalhador – 
FAT 

   1.661.215  -  -    1.661.215    15.134.000  5.857.746   5.857.746  4.502.186  3.352.729       1.355.560       5.013.944  
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Pro-
gra-
ma 

Cód. 
da  

Ação 
Descrição da Ação 

Desp Executada 
por Inscrição e 
Reinscrição em 

RP Não-
Processados - 

até 2014 

Desp 
Executada 

por 
Inscrição 

em RP Não-
Processados 

- 2014 - 
Cancelados 

Desp 
Executada 

por 
Inscrição em 

RP Não-
Processados 
- até 2014 - 

a pagar 

Desp 
Executada por 
Inscrição em 

RP Não-
Processados - 
2014 - Pagos 

LOA 2015 + 
Créditos Limite EMPENHADO 

- 2015 

Valores 
liquidados no 

exercício - 2015 

Valores pagos 
no exercício - 

2015 

Desp 
Executada por 
Inscrição em 

RP Não-
Processados - 

2015 

Total Pago no 
Exercício - 

2015 

       (A)     (B)  C = (A + B) 

4767 

Sistema de 
Informações sobre a 
Inspeção do Trabalho 
- SFIT 

    947.709        -     181.846      765.863     6.122.002       6.122.002       6.122.002      4.991.107       4.187.992       1.130.895       4.953.855  

2127 

2000 Administração da 
Unidade   45.679.692     2.055.041    19.553.309    24.071.341    100.043.788      93.587.691       93.587.691     58.871.116      55.951.461      34.878.128      80.022.802  

2619 

Apoio à 
Implementação de 
Políticas na área do 
Trabalho 

   2.934.475    1.761.662    1.172.813                  1.172.813  

4641 Publicidade de 
Utilidade Pública    4.497.058       1.439.417     3.057.641     13.265.000      13.265.000       13.265.000     11.289.539       6.289.539       1.975.461       9.347.180  

4815 
Funcionamento das 
Unidades 
Descentralizadas 

  19.102.248      358.076     4.230.654    14.513.519    174.811.714      157.781.381      157.781.381  128.625.490  126.374.656  29.392.886   140.888.175  

TOTAIS 1.463.813.387 304.711.442 118.455.192 1.040.646.753 67.915.215.561 67.707.808.643 65.742.911.963 63.828.892.832 63.806.542.552 1.914.567.554 64.847.189.305 
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De acordo com os valores registrados no SIAFI, no exercício de 2015 foram executados 96,80% do 
orçamento do FAT, no montante de R$ 65,74 bilhões, representando decréscimo de 5,08% em 
relação ao exercício anterior, conforme apresentado no Quadro 7. 

 
Quadro 7 

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS DESPESAS DO FAT  
Em Reais 

PROGRAMA 

2014 2015 

Valores 
Empenhados LOA + Crédito Valores 

Empenhados 

% de 
Execuçã

o 

Distr. % 
da 

Execução 

0902 
Operações Especiais: 
Financiamentos com 
Retorno 

16.906.766.916,18  18.634.935.438,00  17.056.477.748,00  91,53% 25,94% 

2071 Trabalho, Emprego e 
Renda 52.118.475.472,16  48.992.159.621,00  48.421.800.143,37  98,84% 73,65% 

2127 
Gestão e Manutenção 
do Ministério do 
Trabalho e Emprego 

236.717.340,18  288.120.502,00  264.634.072,06  91,85% 0,40% 

TOTAL   69.261.959.728,52  67.915.215.561,00  65.742.911.963,43  96,80% 100% 

Fonte: SIAFI 
O Quadro 8, a seguir, evidencia que, do orçamento do FAT em 2015, o montante de 

R$ 7,01 milhões foi registrado como destaque concedido para execução de ações descentralizadas 
de crédito orçamentário em outros Órgãos da Administração Pública. 

A descentralização dos recursos apresentada no quadro a seguir teve por objetivo as 
seguintes ações: 

 
1. Observatório Nacional do Trabalho - ONT 
- IPEA – Estudos sobre o mercado de trabalho, com vistas a subsidiar as políticas ativas de emprego 
e sua gestão; 
- Construção de Rede de Observatórios Regionais do Trabalho 

Fundação Universidade de Brasília (Termo de Execução Descentralizada nº 001/2015),  
Universidade Federal do Maranhão (UFMA) (Termo de Execução Descentralizada 
n°04/2015) 
Universidade Federal do Pará (UFPA) Termo de Execução Descentralizada nº 05/2015 
Universidade Federal de Pelotas (UFPel). Termo de Execução Descentralizada nº 06/2015 
Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Universidade de Brasília (CDT/UNB) 
(Termo de Execução Descentralizada nº 08/2015) (vide item 3 a seguir) 

 
2. Sistema de Monitoramento e Avaliação do Atendimento do Programa do Seguro-
Desemprego – SMA 
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- Continuar o desenvolvimento e aprimoramento da sistemática de monitoramento e avaliação no 
âmbito do PSD, no intuito de consolidar um instrumento de acompanhamento e análise do PSD, a 
fim de subsidiar a gestão voltada para melhoria contínua da prestação dos serviços públicos de 
emprego à população brasileira. 

Universidade Federal do Ceará (Termo de Execução Descentralizada n°010/2015)  
 
3. Análise de Boas Práticas da Política e da Atividade de Microcrédito e de sua Integração 
com as Políticas de Geração de Trabalho e Renda 
- Análise e Descrição de Boas Práticas de Integração entre Políticas de Microcrédito e Ações do 
Sistema Público de Emprego Trabalho e Renda, e de Metodologias de Microcrédito voltadas ao 
público de baixa renda. 

Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Universidade de Brasília (CDT/UNB) 
(Termo de Execução Descentralizada n°07/2015) 

Em relação ao destaque para a ação 4815 - Superintendência do Desenvolvimento do 
Nordeste (SUDENE), trata-se de despesa da SRTE/PE com serviço de manutenção e conservação 
de máquinas e serviços de limpeza e conservação. Já a descentralização para a CGRL MPS teve por 
objetivo o custeio de despesas de publicidade e de materiais permanente em função do período em 
que os Ministérios do Trabalho e Previdência atuaram juntos, no qual alguns serviços ficaram 
abrigados nos convênios anteriores de um ou de outro Ministério. 

 

 Quadro 8 
DESTAQUE CONCEDIDO EM 2015 

 
Em Reais 

PROGRAMA AÇÃO DESTAQUES CONCEDIDOS CRÉDITOS EMPENHOS 
LIQUIDADOS 

UG 
RESP. 

2071 
TRABALHO, 
EMPREGO E 
RENDA 

2C43 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
CEARÁ 630.000,00 630.000,00 SPPE 

CENTRO DE APOIO AO 
DESENVOLV. TECNOLOGICO-
CDT 

209.200,00 209.200,00 SPPE 

20YY 

INSTITUTO DE PESQUISA 
ECONOMICA APLICADA - IPEA 56.976,10 56.976,10 SPPE 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
PARA 127.424,61 127.424,61 SPPE 

CENTRO DE APOIO AO 
DESENVOLV. TECNOLOGICO-
CDT 

418.500,00 418.500,00 SPPE 

FUNDACAO UNIVERSIDADE DE 
BRASILIA - FUB 120.000,00 120.000,00 SPPE 

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO 
MARANHÃO 38.057,27 38.057,27 SPPE 

FUNDACAO UNIVERSIDADE DE 
PELOTAS 144.213,88 138.213,88 SPPE 
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PROGRAMA AÇÃO DESTAQUES CONCEDIDOS CRÉDITOS EMPENHOS 
LIQUIDADOS 

UG 
RESP. 

2B12 
CENTRO DE APOIO AO 
DESENVOLV. TECNOLOGICO-
CDT 

185.473,40 185.473,40 SPPE 

2127 

PROGRAMA 
DE GESTÃO E 
MANUTENÇÃO 
DO 
MINISTÉRIO 
DO 
TRABALHO E 
EMPREGO 

4641 COORD.GERAL DE LOGÍSTICA E 
SERV. GERAIS MPS 5.000.000,00 5.000.000,00 GM 

2000 COORD.GERAL DE LOGÍSTICA E 
SERV. GERAIS MPS 21.577,20 21.577,20 CGRL 

4815 
SUPERINTENDÊNCIA DO 
DESENV. DO NORDESTE - 
SUDENE 

71.019,61 71.019,61 SRTE/PE 

TOTAL 7.022.442,07 7.016.442,07  

Fonte: SIAFI 

Em 2015, o FAT recebeu recurso do Ministério do Desenvolvimento Agrário 
(MDA) no valor de R$ 106.023,31, para custeio de despesas de emissão de CTPS em 
assentamentos rurais, conforme Quadro 9. 

 
 Quadro 9 

DESTAQUE RECEBIDO EM 2015 
Em Reais 

PROGRAMA AÇÃO DESTAQUES RECEBIDOS CRÉDITOS EMPENHOS 
LIQUIDADOS 

UG 
RESP. 

2012 AGRICULTURA 
FAMILIAR 210W Ministério do Desenvolvimento 

Agrário - MDA 137.680,17 106.023,31 SPPE 

  TOTAL 137.680,17 106.023,31   

 Fonte: SIAFI – Elaborado pela CGFAT/SPOA/SE/MTb 

Em 2015, foram empenhados em ações do FAT recursos no montante de R$ 65,7 
bilhões, a quase totalidade foi empenhada nas unidades do MTb, conforme Quadro 10. 

 
 

 Quadro 10 
EMPENHOS EMITIDOS NAS UNIDADES DO FAT 

Em Reais 

UNIDADES DO MINISTÉRIO DO TRABALHO Empenho 
Emitido Part.% 

380908 SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DE EMPREGO 77.227.244,81 0,117% 

380912 GABINETE DO MINISTRO/MTE - 0,000% 

380914 SECRETARIA EXECUTIVA/MTE - 0,000% 

380916 COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS DO FAT 65.236.675.874,78 99,230% 
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UNIDADES DO MINISTÉRIO DO TRABALHO Empenho 
Emitido Part.% 

380918 COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS 269.481.576,01 0,410% 

380930 SUPERINT REG DO TRAB E EMPREGO/AC 782.336,67 0,001% 

380931 SUPERINT REG DO TRAB E EMPREGO/AL 2.459.635,99 0,004% 

380932 SUPERINT REG DO TRAB E EMPREGO/AM 1.937.896,01 0,003% 

380933 SUPERINT REG DO TRAB E EMPREGO/BA 6.446.049,39 0,010% 

380934 SUPERINT REG DO TRAB E EMPREGO/CE 6.920.451,72 0,011% 

380935 SUPERINT REG DO TRAB E EMPREGO/DF 5.368.792,07 0,008% 

380936 SUPERINT REG DO TRAB E EMPREGO/ES 5.029.563,52 0,008% 

380937 SUPERINT REG DO TRAB E EMPREGO/GO 3.643.021,74 0,006% 

380938 SUPERINT REG DO TRAB E EMPREGO/MT 2.461.438,35 0,004% 

380939 SUPERINT REG DO TRAB E EMPREGO/MA 10.852.982,80 0,017% 

380940 SUPERINT REG DO TRAB E EMPREGO/MS 2.873.937,26 0,004% 

380941 SUPERINT REG DO TRAB E EMPREGO/MG 12.070.504,57 0,018% 

380942 SUPERINT REG DO TRAB E EMPREGO/PE 4.626.791,95 0,007% 

380943 SUPERINT REG DO TRAB E EMPREGO/PA 6.576.224,03 0,010% 

380944 SUPERINT REG DO TRAB E EMPREGO/PR 5.464.531,15 0,008% 

380945 SUPERINT REG DO TRAB E EMPREGO/PB 2.418.842,45 0,004% 

380947 SUPERINT REG DO TRAB E EMPREGO/RJ 13.545.955,41 0,021% 

380948 SUPERINT REG DO TRAB E EMPREGO/RN 2.710.314,90 0,004% 

380949 SUPERINT REG DO TRAB E EMPREGO/RS 9.456.171,85 0,014% 

380950 SUPERINT REG DO TRAB E EMPREGO/RO 2.375.076,13 0,004% 

380951 SUPERINT REG DO TRAB E EMPREGO/SC 6.338.043,34 0,010% 

380952 SUPERINT REG DO TRAB E EMPREGO/SP 28.768.909,78 0,044% 

380953 SUPERINT REG DO TRAB E EMPREGO/SE 2.355.815,14 0,004% 

380954 SUPERINT REG DO TRAB E EMPREGO/TO 1.549.468,97 0,002% 

380955 SUPERINT REG DO TRAB E EMPREGO/PI 2.024.349,44 0,003% 

380956 SUPERINT REG DO TRAB E EMPREGO/AP 2.366.615,76 0,004% 

380957 SUPERINT REG DO TRAB E EMPREGO/RR 855.953,19 0,001% 

380988 GERÊNCIA REG DO TRAB E EMP/RIBEIRÃO PRETO/SP 231.152,18 0,000% 

SUBTOTAL I 65.735.895.521,36 99,989% 
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UNIDADES DO MINISTÉRIO DO TRABALHO Empenho 
Emitido Part.% 

OUTRAS UNIDADES Empenho 
Emitido Part.% 

110639 UNIDADE DE PASSAGENS AÉREAS/IPEA 3.546,10 0,000% 

113601 INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA/IPEA 53.430,00 0,000% 

153045 UNIDADE FEDERAL DO CEARÁ 630.000,00 0,001% 

153063 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 127.424,61 0,000% 

154019 CENTRO DE APOIO AO DESENVOLV. TECNOLÓGICO-CDT 813.173,40 0,001% 

154040 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - FUB 38.057,27 0,000% 

154041 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO MARANHÃO 120.000,00 0,000% 

154047 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 138.213,88 0,000% 

330005 COORD. GERAL DE LOGÍSTICA E SERV. GERAIS MPS 5.021.577,20 0,008% 

533014 SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE 71.019,61 0,000% 

SUBTOTAL II 7.016.442,07 0,011% 

TOTAL 65.742.911.963,43 100,000% 

  Fonte: SIAFI – Elaborado pela CGFAT/SPOA/SE/MTb 

 

Programas de execução orçamentária 
 

Destaca-se que 99,23% do orçamento do FAT foram executados pela CGFAT, 
unidade responsável pelos repasses de recursos ao BNDES, no âmbito do Programa Operações 
Especiais – Financiamentos com Retorno, e dos repasses de recursos para pagamento de benefícios 
do Seguro-Desemprego e do Abono Salarial. As ações de pagamento desses benefícios foram 
gerenciadas pela SPPE/MTb. 

 

Ação 0158 – Financiamento de Programas de Desenvolvimento Econômico a Cargo do 
BNDES 

Por força do que determina o art. 239 da Constituição Federal, o FAT repassa ao 
BNDES 40% da receita da arrecadação do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de 
Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), para financiar programas de 
desenvolvimento econômico. Os repasses dos empréstimos têm relação direta com a realização da 
receita da arrecadação PIS/PASEP e são classificados na contabilidade pública como despesas de 
capital.  

Os recursos direcionados ao BNDES, na forma de Empréstimo Constitucional, são 
destinados ao financiamento de programas de desenvolvimento econômico que têm como objetivos 
principais: a ampliação e diversificação das exportações; a reestruturação da indústria; a expansão e 
adequação da infraestrutura a cargo da iniciativa privada, com ênfase aos investimentos em energia 
e telecomunicações; a melhoria dos canais de acesso ao crédito para as micros, pequenas e médias 
empresas; o fortalecimento do mercado de capitais; e a redução dos desequilíbrios regionais. 
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Esses recursos do FAT são destinados à produção ou comercialização de bens e são 
remunerados pela taxa TJLP ou direcionados a financiamentos de reconhecida inserção 
internacional, remunerados por taxas de juros, acrescido de variação cambial. 

No exercício de 2015, o FAT repassou ao BNDES R$ 17,1 bilhões, valor este 
próximo ao repassado no exercício de 2014 de R$ 16,9 bilhões, que, somados ao saldo dos recursos 
emprestados em exercícios anteriores, resultou no saldo de R$ 205,8 bilhões ao final do exercício. 
Deste valor, R$ 5,3 bilhões estavam provisionados como remuneração a ser recolhida ao FAT e R$ 
200,6 bilhões aplicados em diversos setores da economia, conforme disposto nos Quadros 11 e 12 e 
no Gráfico 1. 

 Quadro 11 – Saldo dos Recursos Originários do FAT transferidos ao BNDES 

 

Posição: 31/12/2015              Em R$ Milhões

Modalidade de Aplicação Principal Juros TOTAL %

FAT TJLP 173.065 5.047 178.112 87
FAT Cambial 27.526 213 27.739 13
   Finamex Pós-Embarque (supplier's credit) 9.163      76 9.239 4
   Operações Diretas 1.133        3 1.136 1
   Pós-Embarque Especial (buyer's credit) 17.230    134 17.364 8

Total 200.591 5.261 205.851 100

Fonte: BNDES/AF/DECAP, RJ, 2016
Autoria: BNDES/AF/DECAP, RJ, 2016

NOTA:  Recursos correspondentes ao percentual mínimo de 40% da arrecadação da contribuição 
PIS-PASEP destinados pela Constituição Federal para aplicação através do BNDES.

 

O setor de infraestrutura absorveu a maior parte dos recursos – 47%, sendo seguido 
pelo setor de comércio e serviços, com 30%. A indústria de transformação, indústria extrativa e 
agropecuária e pesca absorveram, respectivamente, 19%, 3% e 1% do total dos recursos. 

 Quadro 12 - Recursos Ordinários do FAT por Setor de Atividade 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

Posição: 31/12/2015 Em R$ milhões

BNDES FINAME
Infraestrutura            94.238                931                    1           95.170 47
Comércio/Serviços            45.358                130           14.447           59.935 30
Indústria de Transformação            25.311                127           11.711           37.149 19
Indústria Extrativa              3.994                  10             1.133             5.137 3
Agropecuária e Pesca              2.950                  16                  -               2.966 1
Outros                    -                    -                  234                234 0

Total 171.850 1.215 27.526 200.591 100

Fonte: BNDES/AF/DECAP, RJ, 2016
Autoria: BNDES/AF/DECAP, RJ, 2016

%Setor de Atividade FAT  TJLP FAT Cambial Total
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GRÁFICO I - Recursos Ordinários do FAT por Setor de Atividade 

Fonte: BNDES/AF/DECAP, RJ, 2016 

Segundo o BNDES, considerando os recursos repassados pelo FAT e os provenientes 
de retornos de financiamentos realizados, no exercício de 2015, foram desembolsados R$ 46,6 
bilhões, com decréscimo de 18,48% em relação ao exercício anterior, que somou R$ 57,1 bilhões. 

 Quadro 13 
Desembolsos de Recursos do FAT Constitucional 

R$ milhões   

2012 2013 2014 2015 Var Perc (%)

5.442            5.845           3.317            6.587             98,58%

32.264          50.707         53.835          40.003           -25,69%

37.706          56.552         57.152          46.590           -18,48%

DESEMBOLSOS DO FAT 
DESEMBOLSOS

FAT CAMBIAL

FAT TJLP

TOTAL  
Fonte: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social  

O BNDES utiliza metodologia específica para estimar o efeito do investimento sobre 
a geração/manutenção de empregos, ou seja, o total de empregos a serem mantidos e/ou criados por 
um determinado valor de investimento. 

Utilizando-se de metodologia desenvolvida em conjunto com a Universidade Federal 
do Rio de Janeiro – UFRJ, o BNDES informou que, em 2015, dos desembolsos totais realizados em 
contratos de investimentos com recursos do FAT (R$ 46,6 bilhões), foram gerados ou mantidos 
793,1 mil empregos, sendo 432,7 mil gerados diretamente pelos empreendimentos financiados com 
recursos do FAT e 360,4 mil gerados indiretamente ao longo da cadeia produtiva de 
financiamentos. 

O modelo de geração de emprego do BNDES utiliza a base de dados constante no 
Sistema de Contas Nacionais publicados pelo IBGE para diversos setores da economia e calcula a 
geração/manutenção de empregos considerando o valor do investimento total, que engloba tanto os 
financiamentos do BNDES quanto os recursos próprios e de terceiros alocados no projeto. 

Em 2015, a geração de empregos dos projetos financiados com participação de 
recursos do FAT apresentou a distribuição apresentada no quadro a seguir. 

 

 
 

Infraestrutura 
47%

Indústria de 
Transformação 

19%

Indústria 
Extrativa 3%

Agropecuária e 
Pesca 1%

Outros 0%

Comércio/Serviços 
30%
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Quadro 14 – Geração e Manutenção de Empregos 

 
Observa-se também que se encontra na AGU divergência de interpretação das 

normas inseridas nas Leis nº 8.019/1990 e nº 9.365/1996, sobre a falta de apropriação de 
remunerações dos recursos do FAT emprestados ao BNDES, tratado no Processo nº 
47970.000668/2011-12, cujo resumo será descrito a seguir. 

O parágrafo 2º do artigo 2º da Lei nº 8.019, de 1990, estabelece que o BNDES 
remunere os recursos recebidos “com juros de 5% ao ano, calculados sobre o saldo médio diário dos 
repasses”. O artigo 3º estabelece que os valores das remunerações devem ser “recolhidos ao FAT a 
cada semestre, até o décimo dia útil subsequente ao seu encerramento”, ficando sujeitos à correção 
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monetária, com base no BTN Fiscal, quando não recolhidos nos prazos previstos.  Observa-se que o 
preceito legal visa evitar a corrosão monetária dos recursos do FAT repassados ao BNDES, 
preservando o montante aplicado para ser utilizado em situação extraordinária, conforme definido 
no art. 7º da Lei nº 8019, de 1990. A partir de 1º de dezembro de 1994, os recursos passaram a ser 
remunerados pela TJLP. 

Ressalta-se que até o exercício de 2007 os demonstrativos financeiros encaminhados 
pelo BNDES não possibilitavam a verificação do total da apropriação das remunerações ao saldo 
devedor. O Banco apartava os valores dos juros a serem recolhidos ao Fundo, deixando de apropriá-
los nos extratos financeiros, gerando descompasso entre o total do saldo do empréstimo e os valores 
registrados nos extratos lançados no SIAFI.  

A partir do exercício de 2008, como consequência do Acórdão TCU Nº 1.590/2005 – 
Plenário, houve mudança no formato do demonstrativo do empréstimo do FAT ao BNDES, quando 
o Banco passou a apropriar e registrar no extrato financeiro a remuneração do empréstimo.  

Durante a fase de reavaliação do controle dos recolhimentos dos juros 
remuneratórios do FAT Constitucional, no final do exercício de 2010, a CGFAT detectou 
inconsistência entre a data do registro do recolhimento de remuneração no extrato financeiro e a 
data do efetivo pagamento do BNDES ao FAT (SIAFI). Cotejando-se os extratos encaminhados, 
evidenciou que ao final de cada semestre, antes do efetivo recolhimento, o BNDES deduz do saldo 
do empréstimo o valor da remuneração de cada semestre, deixando de remunerar, por dez dias úteis, 
o total do saldo. Assim, em 4 de julho de 2011, a CGFAT solicitou ao BNDES apropriar ao saldo 
do empréstimo constitucional toda a remuneração devida. Entretanto, o Banco apresentou 
entendimento de que a Lei nº 9.365, de 1990, lhe permite retirar o valor da remuneração do saldo ao 
final do semestre. 

O assunto foi submetido à apreciação da Consultoria Jurídica do Ministério do 
Trabalho (CONJUR/MTb), que manifestou concordância com o entendimento da CGFAT. O 
BNDES solicitou manifestação da Consultoria Jurídica do Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior (MDIC), órgão ao qual à época estava vinculado, que emitiu Parecer 
concordando com a posição daquele Banco. Assim, surgiu um impasse jurídico que foi submetido à 
AGU. 

Após análise da divergência jurídica, o Departamento de Coordenação e Orientação 
de Órgãos Jurídicos da AGU, mediante o Parecer nº 048/2013/DECOR/CGU/AGU, de 15 de 
janeiro de 2013, aprovado pelo Advogado-Geral da União, concluiu que deve incidir os juros 
compensatórios sobre o saldo diário dos recursos emprestados ao BNDES, em harmonia com a 
posição da CGFAT, entretanto, o BNDES recorreu da decisão da AGU.   

Em 30 de março de 2016, em reunião realizada no Ministério do Trabalho, o BNDES 
apresentou o entendimento favorável à mudança dos seus critérios de contabilidade, a partir do 
segundo semestre deste ano, para se ajustar à interpretação desta Coordenação-Geral, paralelamente 
ao desfecho dos desdobramentos da análise jurídica sobre a correção dos valores contabilizados até 
o momento. 

 

Ação 00H4 - Pagamento do Seguro-Desemprego – Formal 
O pagamento do benefício do Seguro-Desemprego, instituído pela Lei nº 7.998, de 

1990, na forma disciplinada pela Lei nº 13.134, de 16 de junho de 2015, tem como finalidade 
prover assistência financeira temporária a trabalhadores celetistas desempregados, em virtude de 
dispensa sem justa causa, e que atendam aos requisitos de habilitação estabelecidos pelo 
CODEFAT. 

Nos termos da legislação vigente, o benefício do seguro-desemprego será concedido 
ao trabalhador desempregado, por período máximo variável de 3 (três) a 5 (cinco) meses, de forma 
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contínua ou alternada, a cada período aquisitivo, contados da data de dispensa que deu origem à 
última habilitação, cuja duração é definida pelo Codefat. 

O período máximo poderá ser excepcionalmente prolongado por até 2 (dois) meses, 
para grupos específicos de segurados, a critério do Codefat, desde que o gasto adicional 
representado por esse prolongamento não ultrapasse, em cada semestre, 10% (dez por cento) do 
montante da reserva mínima de liquidez de que trata o § 2º do art. 9º da Lei nº 8.019, de 1990. 

No exercício de 2015 foram beneficiados com o recebimento do Seguro-Desemprego 
8,4 milhões de trabalhadores, representando decréscimo de 8,70% em relação ao exercício anterior 
(9,2 milhões), e foram executados 98,9% do orçamento aprovado, com dispêndio de R$ 38,1 
bilhões, 5,83% superior ao executado em 2014, no montante de R$ 36,0 bilhões. 

 

Quadro 15 – Execução do abono salarial e do seguro desemprego, por modalidade 
Em R$ milhões  

Ações 
Valor 

Empenhado 
em 2014 

Dotação 
Autorizada 

Valor 
Empenhado 

% 
Execução 

2015 

Distr. 
Exec. 
2015 

581 - ABONO SALARIAL 15.876,7  10.125,7 9.073,6  89,61% 19,25% 

00H4 – SEG. DESEMPREGO 35.955,9  38.440,9  38.054,5  98,99% 80,75% 

SD Formal 33.462,0   35.506,5  35.143,3  98,98% 74,57% 

SD Pescador  2.399,7   2.671,4  2.660,4  99,59% 5,65% 

SD Doméstico  34,0   48,8   47,6  97,53% 0,10% 

SD Resgatado   3,2   2,1   2,0  98,23% 0,00% 

Bolsa Qualificação  57,0   159,1   148,2  93,11% 0,31% 

PPE -   53,0   53,0  100,00% 0,11% 

TOTAL 51.832,6 48.566,6  47.128,1  97,04% 100,00% 

 

O Programa de Proteção ao Emprego (PPE) foi instituído pela Medida Provisória nº 
680, de 6 de julho de 2015, convertida na Lei nº 13.189, de 19 de novembro de 2015, com o 
objetivo de preservar os empregos dos trabalhadores de empresas que se encontram 
temporariamente em situação de dificuldade econômico-financeira. O Programa possibilita a 
preservação dos empregos em momentos de retração da atividade econômica, além de favorecer a 
recuperação econômico-financeira das empresas; contribuir para sustentar a demanda agregada em 
momentos de adversidade; estimular a produtividade do trabalho, por meio do aumento da duração 
do vínculo empregatício; e fomentar a negociação coletiva e aperfeiçoar as relações de emprego. 

No período de agosto a dezembro de 2015, no âmbito do PPE, temos os seguintes 
resultados: 

Quadro 16 – Execução orçamentária do PPE 
 Em R$ 
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Solicitação de 
adesão 

Empresas 
solicitantes Empregados Benefício PPE 

empenhado 
Benefício PPE 

liquidado 
Benefício PPE 

inscrito  em 
RAP 

Em Análise 64 12.650 - - - 

Deferida 39 40.969 53.000.000,00 10.667.329,45 42.332.670,55 

TOTAL 103 53.619 53.000.000,00 10.667.329,45 42.332.670,55 

Fonte: GT/SE-CPPE/DES/MTb 

 
Por meio da Resolução nº 12, de 28 de fevereiro de 1991, o CODEFAT estabeleceu 

a CAIXA como agente pagador dos benefícios do seguro-desemprego, a qual CAIXA mantém 
“contas suprimentos” para controlar a movimentação financeira dos pagamentos dos benefícios. 

As despesas com o pagamento do Seguro Desemprego são custeadas com recursos 
do FAT, que tem como principal fonte de recursos a receita da arrecadação da Contribuição 
PIS/PASEP. No exercício de 2015, a Secretaria do Tesouro Nacional oportunamente atendeu as 
solicitações de repasses de recursos, permitindo a manutenção de saldo positivo da conta 
suprimento. 

Em 2015, a ação 00H4 substituiu as ações 0583, 0585 e 0653, passando a abrigar o 
orçamento de todas as modalidades do seguro desemprego. 
 

Ação 0581 - Pagamento do Benefício Abono Salarial 
Essa ação consiste no pagamento do benefício Abono Salarial ao trabalhador, 

estabelecido no § 3º do art. 239 da Constituição Federal, regulamentado pelo art. 9º da Lei 7.998, de 
1990, e Resoluções do CODEFAT. 

O benefício Abono Salarial é um importante instrumento de combate às 
desigualdades individuais de renda, que proporciona melhorias na qualidade de vida de populações 
menos favorecidas. No exercício de 2015, receberam Abono Salarial 11,4 milhões de trabalhadores, 
representado decréscimo de quase 50% em relação ao exercício anterior (22,4 milhões), e foram 
empenhados 100,0% do orçamento aprovado, com dispêndio de R$ 10,1 bilhões, 36,48% inferior ao 
executado em 2014, no montante de R$ 15,9 bilhões. A queda relativa do número de beneficiários e 
montante pago, ocorrida no exercício de 2015, se deu em virtude de alteração do cronograma de 
pagamento do abono salarial do período de julho de 2015 a junho 2016, adequando-se ao exercício 
financeiro do Fundo PIS/PASEP. 

 

A seguir, apresenta-se a descrição das ações de responsabilidade da SPPE, que 
constam de seu relatório de gestão.  

 

20JT - Manutenção, Modernização e Ampliação da Rede de Atendimento do Programa 
Seguro-Desemprego 

A Lei Orçamentária Anual de 2015 foi de R$ 121.787.307, sendo que o limite 
disponibilizado foi de R$ 68.491.716 e o valor empenhado foi de R$ 68.491.716. O total de valores 
pagos em 2015 com recursos do próprio exercício foi de R$6.781.961 e o total de pagamentos 
referentes a restos a pagar foi de R$ 92.816.716, totalizando R$ 99.598.678 pagos no exercício. 
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Uma das dificuldades apresentadas em relação aos altos valores inscritos em restos a 
pagar e ao baixo valor de pagamento dos valores da LOA 2015 é a forma de instrumentalização das 
ações do Sistema Nacional de Emprego (SINE). O instrumento de convênio (plurianual) é a 
modalidade de descentralização de recursos utilizada pelo MTPS para a execução das ações 
relativas à rede de atendimento do SINE. Ao longo dos anos, tem-se constatado que esse 
instrumento não é o adequado para realizar as ações continuadas do SINE uma vez que ele gera 
atrasos em sua execução, dificultando ao convenente seguir com o cronograma proposto pelos 
planos de trabalho apresentados em cada nova etapa do convênio.  

Tais dificuldades acarretaram na impossibilidade de avanços expressivos nos 
processos de execução do convênio e no recebimento das parcelas destinadas às ações 
orçamentárias. Cabe destacar que apenas 05 convenentes (Campo Grande, Recife, Ceará, Porto 
Alegre e Mauá) conseguiram realizar todos os trâmites necessários para receber os recursos 
referentes ao exercício de 2015 (LOA 2015). Percebe-se que somente um convenente estadual 
conseguiu executar os processos de convênio dentro do prazo para iniciar a execução do recurso do 
respectivo ano. O plano de trabalho apresentado pelos convenentes, a cada nova etapa do convênio, 
deve apresentar detalhamentos posto a posto, o que torna a análise mais demorada, haja vista que os 
convênios estaduais possuem vários postos de atendimento. Isso, junto à insuficiência da equipe 
operacional do Ministério, impossibilita a execução da LOA no próprio exercício. 

Logo, com o objetivo de sanar as problemáticas encontradas no instrumento de 
convênio, especificamente no que concerne às ações do SINE, o MTPS propôs o Projeto de Lei que 
busca solucionar o déficit normativo do Programa Seguro Desemprego em relação à organização e 
gestão da operacionalização de suas ações e reorganizar o SINE. Tal Projeto de Lei prevê, além de 
outras diretrizes, que os repasses de recursos sejam por meio de fundo a fundo, o que tornaria a 
execução das ações do SINE mais simplificadas e sanaria os problemas de execução relacionados 
aos convênios, conforme informado ao longo deste relatório, no tocante ao SINE, bem como 
explicitado na exposição de motivos da proposta de PL. Registre-se que tal iniciativa foi fruto de 
discussão ao longo do ano de 2015, que por sua vez, também procurou abarcar discussões e 
contribuições anteriores, que igualmente visavam a melhoria da execução do SINE. Ressalte-se 
ainda que proposta de PL elaborada por esta SPPE foi também discutida com outros atores em 
reuniões formais neste Ministério, visando a participação da sociedade, em especial os principais 
atores, com representação de governo, empregadores e trabalhadores. Assim, em 1º de outubro de 
2015, foi encaminhada pelo Gabinete do Ministro, à Casa Civil, via SIDOF, a proposta inicial de 
Projeto de Lei para a reestruturação do SINE e respectiva Exposição de Motivos, conforme consta 
dos autos do Processo nº 46069.000393/2015-52.  

Ação 20YX – Cadastros Públicos na Área de Trabalho e Emprego 

A ação custeou a manutenção e os melhoramentos dos registros administrativos, 
Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e CAGED, de forma que os dois registros 
administrativos foram mantidos em 2015. 

A RAIS processa informações sociais relativas aos vínculos empregatícios formais, 
visando a identificar os beneficiários do Abono Salarial, bem como gerar estatísticas sobre o 
mercado de trabalho formal, a serem utilizadas na elaboração e implementação de políticas públicas 
de trabalho, emprego e renda, dentre outros. A manutenção do sistema RAIS compreende: recepção 
das informações via internet; depuração das informações; geração dos cadastros para os agentes 
pagadores e para os órgãos previstos em contrato; geração do cadastro para as estatísticas; geração 
das informações estatísticas; montagem do banco de dados e disseminação. 

Segundo os dados da RAIS, em 2014, o emprego formal cresceu 1,27% 
comparativamente ao estoque de trabalhadores formais do ano anterior, indicando a geração 623,1 
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mil empregos. Tal resultado aponta uma perda de dinamismo quando comparado com o aumento 
ocorrido de 2013 (+1,490 milhão de postos de trabalho ou +3,14%). Dentre outras atividades 
realizadas, no ano de 2015, relacionadas à manutenção da RAIS, vale mencionar: assinatura de 134 
(cento e trinta e quatro) termos de cooperação técnica para acesso aos dados individualizados e 
estatísticos da RAIS e do CAGED; e treinamentos das bases de dados estatísticos aos usuários.  

Por seu turno, o CAGED constitui-se um importante registro administrativo com a 
finalidade de acompanhar as admissões e os desligamentos dos trabalhadores com contrato de 
trabalho em regime celetista, para subsidiar o pagamento do Seguro-Desemprego e manter 
atualizada a base de dados de empregados e desempregados, permitindo, assim, a geração de 
informações sobre o mercado de trabalho formal celetista.  

No ano de 2015, de acordo com o CAGED foram perdidos 1.542.371 empregos 
formais, representando um declínio de 3,74% em relação ao estoque de empregos de dezembro de 
2014. Esse comportamento pode ser justificado em razão de um conjunto de fatores como a queda 
do nível de atividade econômica, fatores sazonais e climáticos, além de outros associados à crise 
internacional. 

Considerando o limite orçamentário, cabe mencionar que os recursos não foram 
suficientes para o custeio das despesas referentes ao contrato da DATAPREV e ao contrato do 
Serpro em 2015 voltados para a manutenção e aprimoramento dos registros administrativos 
CAGED e RAIS.  Assim, houve dificuldades na execução orçamentária devido à insuficiência de 
limite. 

 

Ação 20Z1 – Qualificação Social e Profissional de Trabalhadores  
Obteve baixo desempenho orçamentário devido ao fato de que, diante do esforço do 

ministério em cumprir recomendações dos órgãos de controle interno e externo à Administração, 
relacionadas à análise e conclusão das prestações de contas de convênios de exercícios anteriores já 
finalizados, bem como diante do advento da celebração de Acordo de Cooperação com o Ministério 
da Educação (MEC) para que as demandas de qualificação da pasta Trabalho pudessem ser 
atendidas pelo Pronatec, não houve celebração de convênios no âmbito do Plano Nacional de 
Qualificação (PNQ). Além disso, em razão de impedimentos técnicos relacionados à habilitação das 
entidades ou à apresentação e análise dos planos de trabalho no SICONV, não foram celebrados 
convênios com recursos de emendas parlamentares. 

Para análise e conclusão das prestações de contas de convênios de exercícios 
anteriores, a SPPE definiu plano de ação, no qual, desde julho de 2013 já foram analisados 99 
(noventa e nove) processos, no valor de R$ 148,8 milhões, dos quais a maioria não foi aprovada. 

 

Ação 20Z2 – Certificação de Instituições e de Trabalhadores  
Apresentou a taxa de desempenho orçamentário nulo, o que se deveu ao fato de ser 

esta uma ação conjunta com o Ministério da Educação, no âmbito da Rede Certific, cuja execução 
se dá por meio da rede ofertante vinculada àquele ministério; nesse contexto, não coube ao MTPS o 
desenvolvimento de atividades na esfera dessa política que demandassem a utilização de recursos 
da ação orçamentária em comento, o que, entretanto, não inviabilizou a consecução dos objetivos da 
citada iniciativa interministerial. 

 

Ação 6405 – Desenvolvimento e Disseminação de Metodologias e Tecnologias  
Também teve desempenho nulo. Isso se deveu ao fato de que, não havendo a 

celebração de novos convênios no âmbito do Plano Nacional de Qualificação - PNQ e estando a 
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oferta do Pronatec estruturada em um guia de cursos e metodologias próprias da rede ofertante, não 
se vislumbrou conveniente e oportuna a consecução de objeto equivalente à ação orçamentária em 
comento. 

 
Demais Ações do objetivo 0287 (20YY, 20Z3, 2553, 2C43, 4245, 4725, 4728, 4741) e objetivo 
0289 (2B12 e 8617) 

A temática do trabalho, emprego e renda foi marcada, nos últimos anos, pelo 
fortalecimento da promoção do trabalho decente, com o desenvolvimento de ações que 
contemplaram avanços nos quatro pilares estratégicos, a saber: 1) respeito às normas internacionais 
do trabalho, em especial aos princípios e direitos fundamentais do trabalho; 2) promoção do 
emprego de qualidade; 3) extensão da proteção social; e 4) diálogo social. 

Para viabilizar o desenvolvimento dessas ações, o tema foi conduzido sob três 
grandes objetivos: consolidar o Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda (SPETR) no 
território nacional, ampliando o alcance da promoção de políticas públicas que visem ao aumento 
da inserção do trabalhador no mundo do trabalho, estimular a inclusão produtiva e contribuir para a 
geração de trabalho e renda e assegurar ao trabalhador o direito ao emprego e trabalho decente. 

O SPETR integra um conjunto de políticas públicas que buscam uma maior 
efetividade na inserção dos trabalhadores na atividade produtiva, visando a inclusão social. Sua 
consolidação no território nacional passa pelo fortalecimento de uma gama variada de ações, 
abrangendo o Programa do Seguro-Desemprego, a concessão do abono salarial e da Carteira de 
Trabalho e Previdência Social (CTPS), a intermediação de mão de obra (IMO) e a qualificação 
profissional, dentre outras.   

Neste sentido, relevante mencionar que, durante o período do PPA 2012-2015, houve 
significativos avanços em termos de adoção de novas tecnologias de comunicação em prol da 
economicidade e transparência na execução da política pública, destacando-se: 

 A conclusão da implementação do Portal Mais Emprego e sua consolidação como um portal 
público, que visa aproximar as políticas públicas de emprego à sociedade brasileira, por meio da 
web, modernizando serviços e proporcionando integração, agilidade e transparência na execução 
das ações de emprego;  
 Implementação da IMO Web - os trabalhadores podem realizar processos de 

“autointermediação”, no Portal Mais Emprego, realizando a verificação de vagas disponíveis em 
qualquer parte do país e a candidatura a processos de seleção; 

 Informatização - ao longo do período, alcançou-se a informatização de 100% da rede, 
estando todos os postos de atendimento ligados ao Portal Mais Emprego;  

 Aumento da segurança na concessão dos benefícios do seguro-desemprego e do abono 
salarial por meio de batimentos de diversas bases de dados governamentais, mitigando o risco de 
fraude; 
 Adoção do aplicativo SD Web, disponível no Portal Mais Emprego, e por meio do qual 

passou a ser obrigatório aos empregadores o uso do aplicativo para preenchimento de requerimento 
do seguro desemprego e de comunicação de dispensa e transmissão online, exigindo o uso de 
Certificado Digital; 
 Adoção de medida de consulta ao CAGED na admissão de trabalhadores (Caged diário): 

passou a ser obrigatório o empregador, ao admitir um trabalhador, consultar o Portal Mais 
Emprego, quanto à situação empregatícia do trabalhador - Consulta Trabalhador; 

 Certificação digital obrigatória para a transmissão de declarações da RAIS 
(estabelecimentos a partir de 11 vínculos empregatícios); 



 

 Relatório de Gestão do Exercício de 2015   45 

 

 Adoção de nova forma de emissão da CTPS - a chamada CTPS digital, que constitui no 
modelo atual, por meio de sistema informatizado (CTPSweb) que também possibilita celeridade, 
economicidade e batimento de dados, quando da emissão do documento ao trabalhador; já  
implementada em âmbito nacional, havendo ainda emissão residual do modelo antigo; 
 Desenvolvimento de sistema de identificação dos beneficiários do Abono Salarial, pela 

Dataprev, o qual, quando implementado, deverá melhorar a concessão do benefício, haja vista que 
possibilitará o batimento com outras bases de dados, aumentando a segurança e economicidade ao 
governo na operacionalização da concessão deste benefício.  

Cabe mencionar, também, que a execução de várias das ações no âmbito do 
Departamento de emprego e salário depende de soluções tecnológicas de desenvolvimento 
implementação e manutenção do portal Mais Emprego. Contudo, nos anos recentes, evidenciaram-
se saldos orçamentários insuficientes para honrar as contrapartidas contratuais para as empresas que 
prestam serviços o apoio operacional dos benefícios e serviços oferecidos pelo Ministério. Portanto, 
embora o serviço tenha ocorrido conforme o esperado, a disponibilização financeira para o 
cumprimento das obrigações financeiras sofreu restrições. 

Ainda, neste assunto, cita-se como exemplo a necessidade de priorizar as ações 
focadas com alteração legislativa para concessão de benefícios seguro Desemprego e Abono 
Salarial. Este fato impactou a execução de algumas ações, como a de Apoio Operacional do Seguro 
Desemprego e Abono Salarial, assim como a ação “Sistema de Integração das Ações de Emprego, 
Trabalho e Renda”. Ou seja, as restrições orçamentárias impossibilitaram a execução simultânea de 
rotinas diversas. 

É importante ressaltar que a partir da publicação do Decreto nº 7.721, de 16 de abril 
de 2012, tornou-se obrigatória a frequência dos beneficiários do seguro desemprego em cursos de 
qualificação profissional. Assim, o trabalhador dispensado sem justa causa, em condições de 
receber o benefício, e que for reincidente no seguro-desemprego nos últimos 10 anos, deverá ser 
encaminhado aos cursos de qualificação oferecidos pelo MEC. Desde então o MTE tem se 
integrado com o MEC, estando o sistema Mais Emprego completamente integrado ao Pronatec.  

Embora tenha havido avanços significativos, a exemplo da integração de sistemas, 
acredita-se que o arranjo institucional e operacional entre os ministérios envolvidos na 
implementação do Pronatec possa ser aperfeiçoado de modo a haver maior disponibilidade de 
cursos aos trabalhadores requerentes do seguro-desemprego. Em 2015, por exemplo, a falta de 
cursos de qualificação oferecidos pelo MEC afetou negativamente o número de pré-matrículas 
efetuadas. 

Com a celebração, em 2013, de Acordo de Cooperação com o MEC, com objetivo de 
que as demandas de qualificação profissional oriundas da pasta Trabalho pudessem também ser 
atendidas pelas ações do Pronatec, e com a consequente mudança de paradigma daí decorrente, 
priorizou-se a pactuação de vagas na esfera desse programa, em detrimento da celebração de novos 
convênios sob a égide do Plano Nacional de Qualificação (PNQ).   

Assim, o desenvolvimento de ações de qualificação profissional sob gestão do MTE 
ao longo do período do PPA 2012-2015, também por razões de gestão e por limitações 
orçamentárias, apresentou um decréscimo no número de vagas ofertadas mediante convênios no 
âmbito do PNQ, por meio do qual, desde 2003, este órgão promovia essa política. 

Em relação à rede de atendimento do SINE apresentou significativo crescimento no 
número de postos de atendimento, no período do PPA, fechando com aproximadamente 1,6 mil 
unidades, considerando-se apenas a rede conveniada. A baixa capacidade de execução dos 
convenentes também ajudou a refletir o desempenho da rede.  

Porém, para melhorar as ações do SINE e alcançar a meta estipulada, o MTE 
envidou esforços para a melhoria da gestão, a exemplo da discussão de novo modelo de 
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operacionalização do sistema, o que resultou na proposta de projeto de lei que tem como principal 
finalidade a reestruturação da rede de atendimento e a melhoria da gestão, e adoção de forma mais 
eficiente de execução financeira do recurso disponível para a manutenção da rede. 

A seguir, serão apresentadas ações executadas por outras unidades do Ministério do 
Trabalho com orçamento do FAT, no âmbito dos Programas: 2071 - Trabalho, Emprego e Renda; e 
2127 - Gestão e Manutenção do Ministério do Trabalho e Emprego. Nos termos do art. 4º da Lei nº 
9.322, de 1996, os recursos da quota-parte da Contribuição Sindical serão utilizados pelo Ministério 
na realização de despesas com o reaparelhamento das unidades regionais do Trabalho e com 
programas inseridos no âmbito de sua competência. 

 

Programa 2071 - Ação 4767 - Sistema de Informações sobre a Inspeção do Trabalho – SFIT  
Orçado: R$ 6.122.002,00 - Empenhado: R$ 6.122.002,00 – % de Execução: 100,00% 

Orçamento executado pela Secretaria de Inspeção do Trabalho (SIT) com o objetivo 
de atender despesas de contrato com o SERPRO, referente a manutenção e desenvolvimento do 
Sistema Federal de Inspeção do Trabalho, para inserção dos relatórios pelo corpo de auditores 
fiscais do trabalho, cadastro de empresas, gerando informações para emissão de dados gerenciais e 
estatísticas. 

 

Programa 2127 

Ação 2000 – Administração da Unidade 
Orçado: R$ 100.043.788,00 - Liquidado: R$ 93.566.114,10 – % de Execução: 93,53% 

Coordenação-Geral de Informática (CGI) 
Despesas com diárias e passagens para servidores; serviços de assessoria e 

consultoria em TIC; Contrato 36/2013: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva 
das centrais telefônicas; Prestação de serviço de suporte técnico com análise de problemas de 
configuração e parametrização, manutenção preventiva e corretiva em SWITCHES; Serviços 
especializados em manutenção preventiva e corretiva na rede física horizontal vertical de voz e 
dados; Serviços técnicos em equipamento de TIC (storage); Serviço de sustentação de sistemas e 
portais; Serviços de suporte técnico aos usuários de TIC do MTE; Serviço de: sustentação de rede e 
segurança, sustentação de servidores e operação e administração de dados e banco de dados, rede 
WI-Fi, VOIP, vídeo conferência, firewall, filtro conteúdo, antivirus, containers datacenter; Serviço 
de: sustentação de rede e segurança, sustentação de servidores e operação e administração de dados 
e banco de dados, rede WI-Fi, VOIP, vídeo conferência, firewall, filtro conteúdo, antivirus, 
containers datacenter; e outros. 

Coordenação-Geral de Recursos (CGRL) 

Aquisição de suprimento de informática; Despesas com material para manutenção de 
veículos; Aquisição de material de expediente; Serviços de manutenção predial; Aquisição de 
material de expediente; e Serviços e apoio administrativo. 

Gabinete do Ministro (GM) 

Realização do evento de 11 anos da implantação da Ouvidoria-Geral do MTE; 
Contrato de teleatendimento (Call Center); Contrato de telefonia tridígito (Suporte ao call center); 
Pagamento de diárias e passagens nacionais e internacionais dos servidores lotados nas diversas 
áreas do Gabinete do Ministro; Pagamento de diárias a colaboradores eventuais que participarão da 
Conferencia do Internacional do Trabalho em GVA/OIT; Contratação de serviços técnicos 
profissionais de comunicação social e jornalismo; Contratação de serviços de eventos (Conferencia 
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Nacional Trabalho e Emprego Decente - CNTED); e Contratação de serviços gráficos, lavanderia e 
outros. 
 

Ação 4641 – Publicidade de Utilidade Pública 
Orçado: R$ 13.265.000,00 - Liquidado: R$ 8.265.000,00 – % de Execução: 62,31% 

Serviços com publicidade Institucional da SPPE, Qualificação, Erradicação do 
Trabalho Infantil, Campanha de erradicação do trabalho escravo, Crédito Produtivo, Rede de 
Proteção ao Trabalho, Utilidade pública GM e Serviço de mídia impressa.  
 

Funcionamento das Unidades Descentralizadas 

Orçado: R$ 174.811.714,00 - Liquidado: R$ 157.710.361,15 – % de Execução: 90,22% 
 

Despesas das SRTE com aquisição de materiais de consumo; Despesas com 
combustíveis e lubrificantes (suprimento de fundos); Contrato de limpeza e conservação; Despesas 
decorrentes de contrato de comunicação e telecomunicação – telefonia fixa, móvel e internet e 
correios e telégrafos; Despesas com água, luz e esgoto; Vigilância; Locação de imóveis e 
condomínios; etc. 
 

Ação 2619 - Apoio à Implementação de Políticas na área do Trabalho 
Ação extinta em 2013. 

 
 

Programas de execução extra-orçamentária 
              

Programa 2071 – Objetivo 0289 – Estimular a inclusão produtiva e contribuir para a geração de 
trabalho, emprego e renda 

 
O FAT tem autorização para aplicar suas disponibilidades financeiras em títulos do 

Tesouro Nacional, por intermédio do Banco do Brasil, e em depósitos especiais remunerados e 
disponíveis para imediata movimentação em instituições financeiras oficiais federais, conforme 
estabelece o art. 9º da Lei nº 8.019, de 1990, com a redação dada pelo art. 1º da Lei nº 8.352, de 
1991. 

Em função da natureza do Fundo, e considerando as competências do CODEFAT, as 
ações extra-orçamentárias, em sua maioria, estão contidas nos programas e/ou linhas de crédito 
instituídas pelo CODEFAT, no âmbito do Programa 2071 - Trabalho, Emprego e Renda. Essas 
ações são utilizadas como mecanismo para ampliar as fontes de financiamento internas e 
democratizar o acesso ao crédito para investimento.  

As ações dos diferentes programas e linhas de crédito aprovados pelo CODEFAT 
para aplicação em depósitos especiais estão cadastradas no Sistema Integrado de Planejamento e 
Orçamento (SIOP). Cada ação vinculada às iniciativas do PPA está relacionada com um perfil de 
público-alvo atendido pelos programas e estão distribuídas da seguinte forma: 

 Quadro 17 
INICIATIVAS DO OBJETIVO 0289 
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PROGRAMA 2071

OBJETIVO 0289

INICIATIVA 00FU

Concessão de crédito para financiamento da produção industrial, exportação, 
infraestrutura e inovação e difusão tecnológica.

Concessão de crédito produtivo prioritariamente a micro e pequenos 
empreendimentos urbanos e rurais.

Fomentar atividades produtivas por meio da concessão de crédito

Concessão de financiamento a atividades produtivas de autoemprego e trabalho não 
assalariado, inclusive a organizações socioeconômicas baseadas na cooperação 
entre trabalhadores ou produtores autônomos e familiares.

Concessão de financiamento a empreendimentos do setor de turismo.

TRABALHO, EMPREGO E RENDA

Estimular a inclusão produtiva e contribuir para a geração de trabalho,
emprego  e renda

AÇÕES

 

As ações extra-orçamentárias objetivam estimular a geração de emprego, trabalho e 
renda, por meio da democratização e ampliação do crédito produtivo, contribuindo para o 
desenvolvimento econômico e social. Do Programa 2071, são realizadas por meio da concessão de 
crédito produtivo, para a geração de trabalho, emprego e renda. 

Os recursos do FAT são alocados nas instituições financeiras oficiais federais 
(Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Banco da Amazônia, Caixa Econômica Federal, Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e Financiadora de Estudos e Projetos) na forma 
de depósitos especiais, para concessão de financiamentos, nas condições definidas pelo CODEFAT. 

Segundo informações da Coordenação-Geral de Emprego e Renda (CGER), da 
SPPE, em 2015, com o acompanhamento e supervisão “in loco” foram visitadas as cidades de 
Cuiabá/MT, Teresina/PI e Belo Horizonte/MG, sendo analisadas 88 operações de crédito.  

Com a implantação do Sistema de Acompanhamento da Execução dos Programas do 
FAT (SaepWeb), a partir de 2009, tornou-se possível uniformizar as informações relativas ao 
controle e aplicação dos Depósitos Especiais do Fundo.  

Vale destacar que os dados das operações do BNDES foram capturados fora do 
Sistema de Acompanhamento da Execução do PROGER (SAEP), visto a existência de divergência 
de entendimento quanto a aplicação do instituto do sigilo bancário no envio das informações ao 
SAEP. Provisoriamente, o Banco encaminha os dados com defasagem temporal, até a manifestação 
conclusiva da Advocacia-Geral da União (AGU), nos autos do Processo nº 00400.004961/2009-27. 
Existe a perspectiva de que os dados referentes às contratações do Programa FAT Fomentar do 
exercício de 2016, sejam captados pelo sistema. O assunto é monitorado pela SPPE. 

 

Quadro 18 - Destaque Comparativo de Execução 2013 a 2015 
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A avaliação da execução indica aumento do número de trabalhadores beneficiados 
por meio da concessão de crédito do PROGER, com crescimento de 111% em 2014 e de 40% em 
2015. As aplicações foram responsáveis pela geração de 146.193 empregos, sendo 84.110 diretos e 
62.083 indiretos, segundo estimativas do BNDES, aferidas pela matriz insumo x produto. 

Apesar do ambiente recessivo em 2015, os demonstrativos de aplicação dos recursos 
das linhas do PROGER, apresentam um incremento em 19% no valor contratado, e 39% no volume 
de contratações, se comparados a 2014. 

Os setores de comércio e serviços absorveram a maior parte dos recursos do 
PROGRAMA (cerca de 75% do volume total) e houve aumento significativo do número de 
operações voltadas para micro e pequenas empresas. 

O PROGER está inserido nas 5 Regiões do País. Em 2015, as regiões sudeste e sul 
tiveram participação de 36% e 37%, respectivamente, no volume total de contratações, seguidas por 
nordeste, centro-oeste e norte, que juntas concentraram 27% do total de recursos contratados. 

 
 

 Quadro 19 
DESEMPENHO DA EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E LINHAS DE CRÉDITO – 2015 

em Reais 

 
Fonte: CGER/DES/SPPE/MTb 

Quanto à Programação Anual da Aplicação dos Depósitos Especiais do FAT (PDE), por 
meio da Resolução nº 740, de 10 de dezembro de 2014, alterada pela Resolução nº 751, de 26 de 
agosto de 2015, o CODEFAT aprovou a PDE/2015, que autorizou a aplicação de R$ 3,7 bilhões das 
disponibilidades do FAT em depósitos especiais. Desse valor, foram aplicados R$ 3,3 bilhões, com 
alocação de 88,4% dos recursos programados para aplicação no exercício, conforme Quadro a 
seguir: 

 Quadro 20 
PROGRAMAÇÃO ANUAL DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - 2015 
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 R$ Milhões

 ALOCAÇÕES 
AUTORIZADAS PELO 
CODEFAT - RES. 740, 
de 10/12/2014, D.O.U. 

DE 12/12/2014. 

EXECUTADO % de Execução

(a) (b) (b/a)
3.560,0                          3.130,0                    87,92%
1.600,0                          1.600,0                    100,00%

160,0                             30,0                         18,75%
100,0                             -                           0,00%

1.070,0                          870,0                       81,31%
30,0                               30,0                         100,00%

600,0                             600,0                       100,00%
140,0                             140,0                       100,00%
140,0                             140,0                       100,00%

3.700,0                          3.270,0                    88,38%TOTAL

PROGER URBANO EXPORTAÇÃO
PROGER URBANO INVESTIMENTO

PRONAF
LINHAS DE CRÉDITO ESPECIAIS

FAT - TAXISTA

FAT - PNMPO
FAT - INOVACRED

PROGRAMAS E LINHAS DE CRÉDITO ESPECIAIS

VALOR

PROGRAMAS
FAT - FOMENTAR - MPE

Posição de 31/12/2015

PDE/2015

 
 Fonte: CGFAT/SPOA/SE/MTE 

 
 

2.3.1 Objetivos estabelecidos no PPA de responsabilidade da unidade e resultados alcançados  

 

No quadro a seguir, optamos por transcrever os objetivos do PPA relacionados às 
despesas com o pagamento de seguro desemprego e concessão do abono salarial, além dos 
processos atinentes aos recursos destinados ao fomento de trabalho, emprego e renda, por meio dos 
investimentos realizados com recursos do FAT. A política de financiamento a programas de 
desenvolvimento econômico, por meio dos recursos emprestados ao BNDES, não consta do PPA. 

 
Os objetivos dos demais programas que utilizam recursos do FAT foram 

apresentados no Relatório de Gestão da SPPE. 
 

Quadro 21 – Objetivos dos Programas do PPA 
 
Objetivo 0287 - Consolidar o Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda no território nacional, ampliando 

o alcance da promoção de políticas públicas que visem ao aumento da inserção do trabalhador no mundo do 
trabalho. (Programa 2071) 

Descrição da 
Meta 

Unidade 
de Medida 

Meta 
Prevista 

Meta 
Realizada 
até 2015 

Análise situacional 
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Ampliar para 
80% a taxa de 
cobertura do 

seguro-
desemprego 

sobre os 
demitidos sem 

justa causa 

% 80 71,79 

A cobertura do seguro-desemprego é definida como a razão 
entre o número de segurados e o número de demitidos sem 
justa causa, o que também pode ser denominado taxa de 
cobertura efetiva. Embora, a taxa de cobertura do seguro-
desemprego sobre os demitidos sem justa causa tenha 
alcançado um percentual de 67,56% em 2015, os dados 
consolidados desde 2012 mostram que o número de segurados 
em relação aos dispensados sem justa causa atingiu 71,79%, 
da meta pactuada para o período do PPA 2012-2015. 
Verificou-se a necessidade de revisar a sua apuração ao final 
do PPA, dadas as características das bases de dados utilizadas 
no cálculo da meta. Nesse sentido, as apurações atualizadas da 
meta são: 74,90% em 2012, 72,38% em 2013, 72,55% em 
2014, e 67,56% em 2015, dados não acumulados. Os dados 
consolidados desde 2012 mostram que o número de segurados 
em relação aos dispensados sem justa causa atingiu 71,79%, 
Como medida de aprimoramento do programa Seguro-
Desemprego, os critérios para habilitação ao benefício, por 
meio da conversão da Medida Provisória nº 665, de 30 de 
dezembro de 2014, na Lei nº 13.134, de 16 de junho de 2015, 
passaram a ser os seguintes para a primeira solicitação: o 
trabalhador tem que ter recebido salários por pelo menos 12 
meses nos 18 meses anteriores à data da dispensa; as demais 
solicitações também sofreram alteração. Esta alteração de 
critérios tem impacto na taxa e, no ano de 2015, portanto, a 
redução da mesma em relação a anos anteriores, foi motivada, 
em parte, pelo reflexo desta redefinição de critérios.  Sobre o 
alcance da meta no período, como ficou abaixo do 
estabelecido, deve-se considerar que já em 2012, entrou em 
vigor a interação com o PRONATEC, o que possibilitou a 
trabalhadores que tinham direito ao benefício, não chegaram a 
recebê-lo de fato, devido a ações de intermediação imediata ao 
reemprego. 

Ampliar para 
97% a taxa de 
cobertura do 

Abono Salarial 

% 97 95,21 

Quanto à meta de ampliar para 97% a taxa de cobertura do 
Abono Salarial, esta se refere ao percentual de trabalhadores 
que efetivamente receberam o benefício frente aos que fazem 
jus ao benefício, identificados no ano-calendário (período de 
julho do ano anterior a junho do ano relativo ao exercício em 
apuração). Considerando-se que essa meta se refere ao ano-
calendário 2014/2015, a taxa de cobertura foi de 95,3%, que 
significa que, do total de trabalhadores identificados na Rais, 
com direito ao benefício, 95,3% sacaram o benefício junto aos 
agentes pagadores (Caixa Econômica Federal e Banco do 
Brasil). Considera-se um bom resultado os encontrados em 
cada ano do período. Também houve atualização e revisão da 
apuração dessa meta, devido a ajustes em bases de dados, bem 
como importa registrar esta informação poderá sofrer 
atualizações posteriores, dependendo das informações 
enviadas pelos bancos pagadores. Nesse sentido, as apurações 
atualizadas da meta são: 95,08% em 2012, 95,44% em 2013, 
95,03% em 2014, e 95,34 em 2015, dados não acumulados. A 
taxa se manteve estável nos últimos anos, apesar dos esforços 
realizados pelo MTE, para o alcance do maior número 
possível de trabalhadores, por meio de divulgação e diversas 
formas de comunicação com o trabalhador.   

Objetivo 0289 - Estimular a inclusão produtiva e contribuir para a geração de trabalho e renda (Programa 2071) 

Descrição da 
Meta 

Unidade de 
Medida 

Meta 
Prevista 

Meta 
Realizada 
até 2015 

Considerações 
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Aumentar em 
15% o volume de 

microcrédito 
produtivo 
orientado 
concedido 

% 15% ao 
ano 12,43 

Meta não cumulativa e inserida no PPA na revisão do ano de 
2013. Em 2013 alcançou um aumento de volume de 21,30% 
e em 2014 de 16,19%. Necessário informar que neste último 
ano do ciclo (2015) os bancos federais operaram sem os 
recursos da subvenção repassados pelo Tesouro, o que 
dificultou o cumprimento da meta nesse exercício. 

Atingir o número 
de 4.000.000 de 

trabalhadores 
beneficiados pela 

concessão de 
crédito das linhas 

do PROGER 

unidade 4.000.000 5.334.346 

A superação da meta prevista vai ao encontro das diretrizes 
do CODEFAT que priorizou a aplicação dos recursos dos 
depósitos especiais do FAT nas linhas de crédito voltadas às 
Micro e Pequenas Empresas (maior fonte de emprego) em 
vez das aplicações voltadas para Infraestrutura. 

 

 
 

2.3.1.1 Programas do PPA  
 

Conforme informação extraída do e-Contas, somente as UPC que representam 
ministério (secretaria-executiva ou secretaria geral de ministério e secretarias com status de 
ministério no âmbito da Presidência da República) devem apresentar este item. 
 

2.3.1.2 Objetivos dos Programas do PPA  
 

Ver item 2.3.1. 
 

2.3.2 Execução física e financeira das ações da Lei Orçamentária Anual de responsabilidade da 
unidade   

 

Execução física e financeira apresentada no item 2.3. 
 

2.3.2.1 Ações do OFSS   
 

A seguir a descrição das ações com recursos do FAT, apresentadas no Quadro 6 de 
Execução Orçamentária.  
 
 

Quadro 22 - Ações Relacionadas a Programa Temático do PPA 
 

Identificação da Ação 
Código 20JT                                                  Tipo: 

Título 
Manutenção, Modernização e Ampliação da Rede de Atendimento do Programa do Seguro-
Desemprego no Âmbito do Sistema Nacional de Emprego – Sine 

Iniciativa Reestruturar a rede de atendimento do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda 

Objetivo 

0287 - Consolidar o Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda no território nacional, 
ampliando o alcance da promoção de políticas públicas que visem ao aumento da inserção 
do trabalhador no mundo do trabalho. 
Código: 0287 
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Programa Trabalho, Emprego e Renda     Código: 2071          Tipo: temático 
Unidade Orçamentária 38901 - Fundo de Amparo ao Trabalhador 

Ação Prioritária (    ) Sim      (  x  )Não              Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria ( ) Outras 

Lei Orçamentária do Exercício 2015 
Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação   Despesa Restos a Pagar inscritos 2015 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processados 

126.587.307 121.787.307 68.491.716 6.781.961 6.781.961 0 61.709.754 
  Execução Física 

Descrição da meta Unidade de medida 
Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

Atendimento realizado   Unidade 67.870.576  136.366 
 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Vr. 01/01/2015 Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta Unidade de 
medida Realizada 

138.015.317 96.032.323 0 Atendimento realizado Unidade 12.190.355 

A ação 20JT foi criada em 2013 e aglutinou as ações 2550, 2633, e 20GH. 
 
 

Identificação da Ação 
Código 20YX                                                        Tipo: 
Título  Cadastros Públicos na Área de Trabalho e Emprego 
Iniciativa  Aperfeiçoar sistemas e registros públicos relativos ao trabalhador 

Objetivo 

Consolidar o Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda no território nacional, 
ampliando o alcance da promoção de políticas públicas que visem ao aumento da inserção 
do trabalhador no mundo do trabalho. 
Código: 0287 

Programa Trabalho, Emprego e Renda     Código: 2071          Tipo: temático 
Unidade Orçamentária 38901 - Fundo de Amparo ao Trabalhador 
Ação Prioritária (    ) Sim      (x )Não              Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria ( ) Outras 

Lei Orçamentária do Exercício 
Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação   Despesa Restos a Pagar inscritos 2015 
Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 

56.047.302 55.797.302 38.774.546 34.946.860 31.508.832 3.438.028 3.827.686 

Execução Física 

Descrição da meta Unidade de medida 
Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 
Cadastro mantido   Unidade 2 - 2 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 
 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Valor em 1º de 
janeiro  Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta Unidade de 

medida Realizada 

3.579.312 3.578.761 0 Cadastro mantido Unidade 0 
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Identificação da Ação 
Código 20YY                                                                    Tipo: 
Título Estudos, Pesquisas e Geração de Informações sobre Trabalho, Emprego e Renda 

Iniciativa 04FR 

Objetivo 

Consolidar o Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda no território nacional, 
ampliando o alcance da promoção de políticas públicas que visem ao aumento da inserção 
do trabalhador no mundo do trabalho. 
Código: 0287 

Programa Trabalho, Emprego e Renda     Código: 2071          Tipo: temático 
Unidade 
Orçamentária 

38901 - Fundo de Amparo ao Trabalhador 

Ação Prioritária (    ) Sim      (x )Não              Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria ( ) Outras 
Lei Orçamentária do Exercício 

Execução Orçamentária e Financeira 
Dotação  Despesa Restos a Pagar inscritos 2015 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 

    3.517.333,33       3.517.333,33 

  Execução Física 

Descrição da meta Unidade de medida 
Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

-      - -  -  -  
 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  
 Valor em 1º de 

janeiro  Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta Unidade de 
medida Realizada 

9.896.280,35 8.312.347,23      

Obs.: A ação 20YY foi criada em 2013 e aglutinou as ações 20ST, 4812 e 8093. 
 

Identificação da Ação 

Código 20Z3                                                      Tipo: 
Título Apoio Operacional ao Pagamento do Seguro-Desemprego e do Abono Salarial 

Iniciativa Otimizar a concessão dos benefícios do Seguro-Desemprego e do Abono Salarial 

Objetivo 

0287 - Consolidar o Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda no território 
nacional, ampliando o alcance da promoção de políticas públicas que visem ao aumento 
da inserção do trabalhador no mundo do trabalho.    
Código: 0287 

Programa Trabalho, Emprego e Renda     Código: 2071          Tipo: temático 
Unidade Orçamentária 38901 - Fundo de Amparo ao Trabalhador 

Ação Prioritária 
(    ) Sim      (X)Não              Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria ( ) 
Outras 

Lei Orçamentária do Exercício 
Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação   Despesa Restos a Pagar inscritos 2015 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 
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39.814.981 39814981 30.705.105 20.662.081 20.662.081 0 10.043.024 

Execução Física 

Descrição da meta Unidade de 
medida 

Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

Benefício processado  Unidade 67.196.499   67.196.499 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 
 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Valor em 1º de 
janeiro  Valor Liquidado Valor 

Cancelado Descrição da Meta Unidade de 
medida Realizada 

4.416.182 4.361.286 (-13.113) Benefício processado Unidade 10.590 
 

Identificação da Ação 
Código 2553                                                              Tipo: 
Título Identificação da População por meio da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS 
Iniciativa Aperfeiçoar os mecanismos de identificação do trabalhador e de registro profissional 

Objetivo 

0287 - Consolidar o Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda no território nacional, 
ampliando o alcance da promoção de políticas públicas que visem ao aumento da inserção 
do trabalhador no mundo do trabalho.    
Código: 0287 

Programa Trabalho, Emprego e Renda     Código: 2071          Tipo: temático 
Unidade Orçamentária 38901 - Fundo de Amparo ao Trabalhador 

Ação Prioritária (    ) Sim      (  x  )Não              Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria ( ) Outras 

Lei Orçamentária do Exercício 
Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação   Despesa Restos a Pagar inscritos 2015 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processados 

25.644.807 25.644.807 13.038.581 7.509.232 7.509.232 0 5.529.349 
  Execução Física 

Descrição da meta Unidade de medida 
Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

Carteira de trabalho emitida   Unidade 5.733..348  5.328.224 
 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Vr. 01/01/2015 Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta Unidade de 
medida Realizada 

2.226.410 4.618.428 (-923.698) Carteira de trabalho emitida unidade 1.500.000 
 
 

Identificação da Ação 
Código 2B12                                                             Tipo: Atividade 

Título  Fomento ao Desenvolvimento de Instituições de Microcrédito 

Iniciativa 
Estimular a universalização do microcrédito produtivo orientado, por meio de ações de 
fomento ao desenvolvimento institucional 

Objetivo Estimular a inclusão produtiva e contribuir para a geração de trabalho e renda 
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Código:289 

Programa 
Trabalho, Emprego e Renda                                      Código:         2071            Tipo: 
Temático 

Unidade Orçamentária 38901 – Fundo de Amparo ao Trabalhador  
Ação Prioritária (    ) Sim      ( x  )Não              Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria ( ) Outras 

Lei Orçamentária do Exercício 
Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação   Despesa Restos a Pagar inscritos 2015 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 

1.000.000 1.000.000 185.473 183.529 183.529 0 1945 
Execução Física 

Descrição da meta Unidade de medida 
Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

Instituição Apoiada   unidade 6 - 1 
 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  
 Valor em 1º de 

janeiro  Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta Unidade de 
medida Realizada 

139.668 342.031 (-7.537) Instituição Apoiada unidade 1 
 

Identificação da Ação 
Código  2C43                                                             Tipo: Atividade 

Título  Gestão e Manutenção do Fundo de Amparo ao Trabalhador 

Iniciativa 
 04FQ – Fortalecer a participação social e controle social do Sistema Público de Emprego, 
Trabalho e Renda 

Objetivo 
Consolidar o Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda no território nacional                                    
Código: 0287 

Programa Trabalho, Emprego e Renda     Código: 2071          Tipo: temático 
Unidade Orçamentária 38901 - Fundo de Amparo ao Trabalhador 

Ação Prioritária (    ) Sim      ( X )Não              Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria ( ) Outras 
Lei Orçamentária do Exercício 

Execução Orçamentária e Financeira 
Dotação   Despesa Restos a Pagar inscritos 2015 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processados 
10.608.205,00 10.608.205,00 9.258.756,00 4.733.751,94 4.732.677,49  3.980.983,27 

Execução Física 

Descrição da meta Unidade de medida 
Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 
Fórum apoiado   Unidade 2 0 2 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 
 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Valor em 1º de 
janeiro  Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta Unidade de 

medida Realizada 
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Identificação da Ação 
Código 4245                                                                                          Tipo: Atividade 

Título  Classificação Brasileira de Ocupações - CBO 

Iniciativa   Aperfeiçoar sistemas e registros públicos relativos ao trabalhador 

Objetivo 

Consolidar o Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda no território nacional, 
ampliando o alcance da promoção de políticas públicas que visem ao aumento da inserção 
do trabalhador no mundo do trabalho. 
Código:0287 

Programa Trabalho, Emprego e Renda                              Código:           2071            Tipo: temático 
Unidade Orçamentária  38901 – Fundo de Amparo ao Trabalhador 

Ação Prioritária (    ) Sim      (x   )Não              Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria ( ) Outras 

Lei Orçamentária do Exercício 
Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação   Despesa Restos a Pagar inscritos 2015 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processados 
12.012.217 10.422.472 10.422.472 6.562.979 6.708.747   

Execução Física 

Descrição da meta Unidade de medida 
Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 
 -      -  -  -  - 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 
 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Valor em 1º de 
janeiro  Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta Unidade de 

medida Realizada 

 
 

 13 Família 
atualizada 

14 

 
 
 

Identificação da Ação 
Código    4741                                             Tipo: 
Título  Sistema de Integração das Ações de Emprego, Trabalho e Renda 

Iniciativa 
 Consolidar o sistema MTE Mais Emprego como instrumento de execução integrada das 
ações do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda 

Objetivo 

0287 - Consolidar o Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda no território 
nacional, ampliando o alcance da promoção de políticas públicas que visem ao aumento 
da inserção do trabalhador no mundo do trabalho.   
Código: 0287 

Programa Trabalho, Emprego e Renda     Código: 2071          Tipo: temático 
Unidade Orçamentária 38901 - Fundo de Amparo ao Trabalhador 

Ação Prioritária 
(   ) Sim      (X)Não              Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria ( ) 
Outras 

Lei Orçamentária do Exercício 
Execução Orçamentária e Financeira 
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Dotação   Despesa Restos a Pagar inscritos 2015 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processados 

102.132.709 102.132.709 54.329.115 44.536.867 38.316.312 6.220.555 9.792.248 

Execução Física 

Descrição da meta Unidade de 
medida 

Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

Sistema implantado unidade 1  1 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 
 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Valor em 1º de 
janeiro  Valor Liquidado Valor 

Cancelado Descrição da Meta Unidade de 
medida Realizada 

0 1.989.989 0 Sistema implantado unidade  
 
 
 

Identificação da Ação 
Código  0581 Tipo: Atividade 
Título Abono Salarial 

Iniciativa 
00WZ - Otimizar a Concessão dos Benefícios do seguro-desemprego e do abono 
salarial 

Objetivo 

Consolidar o Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda no 
território nacional, ampliando o alcance da promoção de políticas 
públicas que visem ao aumento da inserção do trabalhador no mundo do 
trabalho. 

Código: 0287 

Programa Trabalho, Emprego e Renda Código: 2071                      Tipo: Temático  
Unidade Orçamentária  38901 – Fundo de Amparo ao Trabalhador 

Ação Prioritária 
(    ) Sim      (  X  )Não              Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria ( ) 
Outras 

Lei Orçamentária do Exercício 
Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2015 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processados 
 10.125.701.665 10.125.701.665   10.125.701.665 9.073.572.354  9.073.572.354   0 1.052.129.310  

Execução Física 

Descrição da meta Unidade de 
medida 

Montante 
Previsto Reprogramado Realizado 

 -      -  - -  -  
 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  
 Valor em 1º de 

janeiro  Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta Unidade de 
medida Realizada 

379.311.245 107.250.000 272.061.245 - - -  
 

Identificação da Ação 
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Código  00H4 Tipo: Atividade 

Título Pagamento de Seguro Desemprego 

Iniciativa 00WZ - Otimizar a Concessão dos Benefícios do seguro-desemprego e do abono salarial 

Objetivo 
Consolidar o Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda no território 
nacional, ampliando o alcance da promoção de políticas públicas que 
visem ao aumento da inserção do trabalhador no mundo do trabalho. 

Código: 0287 

Programa Trabalho, Emprego e Renda Código: 2071                      Tipo: Temático  

Unidade Orçamentária  38901 – Fundo de Amparo ao Trabalhador 

Ação Prioritária (    ) Sim      (     )Não              Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria ( ) Outras 

Lei Orçamentária do Exercício 
Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação   Despesa 
Restos a Pagar inscritos 

2015 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processados 
36.873.081.090 38.440.935.451 38.054.496.461 37.363.906.241 37.363.906.241 0 690.590.220 

Execução Física 

Descrição da meta Unidade de medida 
Montante 

Previsto Reprogramad
o Realizado 

 -      -  - -   - 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  
 Valor em 1º de 

janeiro  Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta Unidade de 
medida Realizada 

0 0 0     

Obs.: A ação 00H4 foi criada em 2013 e aglutinou as ações 0583, 0585, 0653. 
 
 

Identificação da Ação 
Código 8617                                                             Tipo: Atividade 

Título 
 Controle, Monitoramento e Avaliação das Aplicações dos Depósitos Especiais do Fundo de 
Amparo ao Trabalhador 

Iniciativa 
 Aprimorar os processos de estudos, monitoramento, controle e avaliação dos depósitos 
especiais do FAT (PROGER) 

Objetivo 
Estimular a inclusão produtiva e contribuir para a geração de trabalho e renda 
Código:289 

Programa Trabalho, Emprego e Renda                       Código:         2071            Tipo: Temático 
Unidade Orçamentária 38901 – Fundo de Amparo ao Trabalhador  

Ação Prioritária (    ) Sim      ( x  )Não              Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria ( ) Outras 

Lei Orçamentária do Exercício 
Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação   Despesa Restos a Pagar inscritos 2015 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não 
Processados 

16.006.000 15.134.000 5.857.746 4.502.186 3.352.729 1.149.457 1.355.560 
Execução Física 
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Descrição da meta Unidade de 
medida 

Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

Crédito Controlado   unidade 100.000 - 70.601 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 
 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Valor em 1º de 
janeiro  Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta Unidade de 

medida Realizada 

1.661.215 1.661.215 0 Crédito Controlado unidade 6.000 

 
Identificação da Ação 

Código 20Z1 Tipo:     

Titulo Qualificação Social e Profissional de Trabalhadores 

Iniciativa Aprimorar as ações de intermediação de mão de obra e de qualificação social e profissional 

Objetivo 0287 - Consolidar o Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda no território nacional, ampliando 
o alcance da promoção de políticas públicas que visem ao aumento da inserção do trabalhador no 
mundo do trabalho. Código: 

Programa 2071 - Trabalho, Emprego e Renda Código: Tipo: 

Unid 
Orçamentária: 

38901 - Fundo de Amparo ao Trabalhador 

Ação 
Prioritária: 

(   )Sim  ( X )Não Caso Positivo: (   )PAC          (   )Brasil sem Miséria           (   ) Outras 

Lei Orçamentária do Exercício 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação Despesa Restos a pagar inscritos 2015 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processado Não process. 

27.429.535 27.429.535 0 0 0 0 0 

Execução Física 

Descrição da Meta Unidade de Medida 
Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

Trabalhador qualificado unidade 17.569 0 0 

Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 

Valor em 1º de 
janeiro Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição de 

Meta Unidade de Medida Realizado 

500.000 105.000 0 Trabalhador 
qualificado unidade 54,0 

 
Obs.: A ação 20Z1 foi criada em 2013 e aglutinou as ações 4725, 20JW, 20JV, 20JU e 4728. 
 

Identificação da Ação 

Código 20Z2 Tipo:     
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Titulo Certificação de Instituições e de Trabalhadores 

Iniciativa Aprimorar as ações de intermediação de mão de obra e de qualificação social e profissional 

Objetivo 0287 - Consolidar o Sistema Público de Emprego, 
Trabalho e Renda no território nacional, ampliando o 
alcance da promoção de políticas públicas que visem ao 
aumento da inserção do trabalhador no mundo do 
trabalho. 

Código: 

Programa 2071 - Trabalho, Emprego e Renda Código: Tipo: 

Unid 
Orçamentária: 

38901 - Fundo de Amparo ao Trabalhador 

Ação 
Prioritária: 

(   )Sim  ( X )Não Caso Positivo: (   )PAC          (   )Brasil sem Miséria           (   
) Outras 

Lei Orçamentária do Exercício 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação Despesa Restos a pagar inscritos 2015 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processado Não process. 

1.365 1.365 0 0 0 0 0 

Execução Física 

Descrição da Meta Unidade de Medida 
Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

Certificação realizada unidade 100 0 0 

Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 

Valor em 1º de 
janeiro 

Valor 
Liquidado Valor Cancelado Descrição de 

Meta Unidade de Medida Realizado 

0 0 0 Certificação 
realizada unidade 0,0 

 
 

Identificação da Ação 

Código 6405 Tipo:     

Titulo Desenvolvimento e Disseminação de Metodologias e Tecnologias de Qualificação Social e 
Profissional 

Iniciativa Aprimorar as ações de intermediação de mão de obra e de qualificação social e profissional 

Objetivo 0287 - Consolidar o Sistema Público de Emprego, 
Trabalho e Renda no território nacional, ampliando o 
alcance da promoção de políticas públicas que visem ao 
aumento da inserção do trabalhador no mundo do 
trabalho. 

Código: 

Programa 2071 - Trabalho, Emprego e Renda Código: Tipo: 

Unid 
Orçamentária: 

38901 - Fundo de Amparo ao Trabalhador 

Ação 
Prioritária: 

(   )Sim  ( X )Não Caso Positivo: (   )PAC          (   )Brasil sem Miséria           (   
) Outras 
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Lei Orçamentária do Exercício 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação Despesa Restos a pagar inscritos 2015 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processado Não process. 

9.100 9.100 0 0 0 0 0 

Execução Física 

Descrição da Meta Unidade de Medida 
Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

Metodologia desenvolvida unidade 1 0 0 

Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 

Valor em 1º de 
janeiro 

Valor 
Liquidado Valor Cancelado Descrição de 

Meta Unidade de Medida Realizado 

0 0 0 Metodologia 
desenvolvida unidade 0,0 

 
 
 

 
2.3.2.2 Ações/Subtítulos - OFSS   

 
Não se aplica à CGFAT. 

 

2.3.2.3 Ações não Previstas na LOA do exercício – Restos a Pagar não Processados - OFSS  
 

Ações 4815, 4725, 4728 e 2619, conforme Quadro 6. 
 

Ação 4815 - Funcionamento de Unidades Descentralizadas 

A ação tem como objetivo a aquisição de bens e serviços necessários ao adequado 
funcionamento das Superintendências Regionais do Trabalho e Emprego (SRTE). Em 2015, foram 
executadas despesas de R$ 405.698, que foram inscritas em restos a pagar não processados.  

 

 
 
2.3.2.4 Ações – Orçamento de Investimento - OI  

 
Não se aplica à CGFAT. 
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2.3.2.5 Análise Situacional  
 

Incluída no subitem 2.3. 
 

 
 
 
 

2.3.3 Fatores intervenientes no desempenho orçamentário   
 

Em relação ao pagamento do FAT constitucional e das despesas com seguro 
desemprego e abono salarial, não foram observados fatores intervenientes que impactassem a 
execução orçamentária. Em 2015, o Tesouro Nacional oportunamente atendeu as solicitações de 
repasses de recursos, permitindo a manutenção de saldos positivos das contas suprimentos, que, em 
31 de dezembro, apresentaram a soma de saldos no montante de R$ 712,45 milhões (R$ 249,67 
milhões do seguro-desemprego e R$ 462,78 milhões do abono salarial). 

A SPPE enfatizou como um fator interveniente os saldos orçamentários insuficientes 
para honrar as contrapartidas contratuais para as empresas que prestam serviços ao apoio 
operacional dos benefícios e serviços oferecidos pelo Ministério, ao longo dos anos. Portanto, 
embora o serviço tenha ocorrido conforme o esperado, a disponibilização financeira para o 
cumprimento das obrigações financeiras sofreu restrições. 

 
 

2.3.4 Obrigações assumidas sem respectivo crédito autorizado no orçamento   
 

Não aplicável à CGFAT. 
 
2.3.4.1 Análise Crítica   
 

Não aplicável à CGFAT. 
 

2.3.5 Restos a pagar de exercícios anteriores   
 

A legislação que disciplina a execução de restos a pagar do exercício é o Decreto nº 
8.456, de 22 de fevereiro de 2015, que limitou os pagamentos de restos a pagar até dezembro de 
2015. 

Informação constante do Quadro 6. 
 

2.3.5.1 Análise Crítica   
 
Não aplicável à CGFAT. Itens seguintes constantes da prestação de contas das 

unidades finalísticas que utilizam recursos do FAT. 
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2.3.6 Execução descentralizada com transferência de recursos   
 

Não aplicável à CGFAT. Itens seguintes constantes da prestação de contas das 
unidades finalísticas que utilizam recursos do FAT. 
 
2.3.6.1 Visão gerencial dos instrumentos de transferência e dos montantes transferidos   
 

 
2.3.6.2 Visão gerencial da prestação de contas dos recursos pelos recebedores  
 

 
2.3.6.3 Visão gerencial da análise das contas prestadas  
 
 

2.3.6.3.1 Perfil dos atrasos na análise das contas prestadas por recebedores de recursos 
 
 
 

2.3.6.4 Análise Crítica  
 
2.3.6.5 Informações sobre a estrutura de pessoal para análise das prestações de contas  
 
 
2.3.7 Informações sobre a execução das despesas   
 

Não aplicável à CGFAT. Itens seguintes constarão da prestação de contas das 
unidades finalísticas que utilizam recursos do FAT. 
 

2.3.7.1 Despesas totais por modalidade de contratação   
 
 

2.3.7.2 Despesas por grupo e elemento de despesa   
 

 
2.3.7.3 Análise crítica da realização da despesa   
 

 

2.4 Desempenho Operacional 

 

Será apresentado o desempenho operacional dos objetivos estratégicos relacionados 
às despesas com o pagamento de seguro desemprego e concessão do abono salarial, além dos 
processos atinentes aos recursos destinados ao fomento de trabalho, emprego e renda, por meio dos 
investimentos realizados com recursos do FAT.  
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Quadro 23 – Resultados dos indicadores de objetivos estratégicos 

Objetivo 
estratégico Indicadores Fórmula  

Unidade 
de 

Medida 
Fonte Meta  

2015 
Apuração 

2015 

Fomentar 
oportunidades 

de trabalho, 
emprego e 

renda 

Número de 
trabalhadores 

beneficiados pela 
concessão do 

crédito por meio 
do Programa de 

Geração de 
Emprego e Renda 

(PROGER) 

[(Média do estoque de 
empregados de amostra 

de micro e pequenas 
empresas tomadoras de 
crédito do PROGER) x 

(Nº de operações do 
PROGER com micro e 
pequenas empresas)] 

+ 
[(Média do estoque de 
empregados de amostra 

de médias e grandes 
empresas tomadoras de 
crédito do PROGER) x 

(Nº de operações do 
PROGER com médias e 

grandes empresas)] 
+ 

(Nº de Pessoas Físicas 
que receberam crédito no 

período) 

Unidade 

MTE: 
SAEPWEB, 

RAIS e 
CAGED 

1.000.000 

1.774.463 
(acumulado 
de janeiro a 
setembro) 

Aprimorar a 
concessão dos 
benefícios do 

Seguro-
Desemprego e 

Abono Salarial 
ao trabalhador 

Taxa de 
requerentes do 

Seguro-
Desemprego (SD) 

recolocados no 
mercado de 

trabalho por meio 
da intermediação 
de mão de obra  

[(Nº de requerentes do 
SD recolocados por meio 
do Sistema Nacional de 

Emprego (SINE) e 
Superintendências 

Regionais do Trabalho e 
Emprego (SRTE)] / 

(Total de requerentes do 
SD) x 100 

Percentual MTE: Base de 
Gestão do SD 5% 1% 

Taxa de cobertura 
do abono salarial 

(Nº de concessões de 
abono salarial) / (Total 
de trabalhadores com 

direito a receber o abono 
salarial, segundo a 

RAIS) x 100 

Percentual MTE 97% 95,34% 

Volume de 
Crédito concedido 
pelos Programas 
de Geração de 

Emprego e Renda 
(PROGER) 

Total de crédito 
concedido (tomado pelos 
clientes) pelo PROGER 

no período 

Reais 
(Bilhões) 

MTE: 
SAEPWEB, 

RAIS e 
CAGED 

7,91 8,9 

Fomentar 
atividades 

empreendedoras 
e a 

universalização 
do microcrédito 

produtivo 
orientado 

Volume de crédito 
concedido pelo 

Programa 
Nacional do 
Microcrédito 

Produtivo 
Orientado 
(PNMPO) 

Total de crédito 
concedido (tomado pelos 

clientes) por meio do 
PNMPO no período 

Reais 
(Bilhões) 

MTE: Banco 
de dados do 

PNMPO 
13,34 11,1 
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2.5 Apresentação de análise de indicadores de desempenho 

 
Este item trata da avaliação da realização de receitas e evolução patrimonial do FAT 

e de indicadores utilizados para avaliar o desempenho dos Programas. 
 

Índice de realização das receitas orçamentárias do FAT:  
 

O índice de realização das receitas orçamentárias do FAT é utilizado como indicador 
de eficiência, uma vez que considera a capacidade de cobrir os custos para a execução das ações dos 
programas custeados pelo FAT, em um determinado período, sendo medido pela relação entre os 
valores estimados para as receitas orçamentárias e a sua realização. 

 
O indicador é calculado pela seguinte fórmula:  
 IROF = (∑RR / ∑RO) x 100, onde: 
 
IROF = Índice de realização das receitas orçamentárias do FAT 
∑ RR = Somatório das receitas orçamentárias realizadas 
∑ RO = Somatório das receitas orçamentárias programadas (estimativas) 
 
 
Pela a metodologia de cálculo, a CGFAT apurou que, no exercício de 2015, o índice 

de realização das receitas orçamentárias do FAT ficou em 99,45%, superior aos 98,22% do 
exercício anterior. 

 
 Quadro 24 

Realização de Receitas Orçamentárias do FAT – 2015 
            EmR$ 

2013 2014

Receitas 
Orçadas (RO)

Receitas 
Realizadas (RR)

IROF = 
(RR/RO) x 

100)
Fonte 100 - Recursos Ordinários (Tesouro Nacional) 1.768.596.014     116.280.911        3.495.575.881     3.289.705.004       94,11%
Fonte 140 - Contribuições p/ os Programas PIS/PASEP 37.983.729.686   43.107.147.655   46.954.620.157   42.104.241.543     89,67%
Fonte 150 - Recursos Não-Financeiros diretamente arrecadados 499.058.718        51.998.779          499.241               1.076.361.023       215599,48%
Fonte 151 - Contribuição Social s/ o Lucro das pessoas jurídicas 266.332.891        -                      -                      -                        0,00%
Fonte 153 - Contribuição para Financiamento da Seguridade Social -                      -                      3.234.789.942     3.234.789.942       100,00%
Fonte 174 - Multa e juros infração Leg. Trabalhista/Seg Desemp FAT 31.604.708          46.772.763          42.432.593          53.996.283            127,25%
Fonte 176 - Cota-parte da Contribuição Sindical - FAT 206.620.717        365.728.051        895.549.230        492.112.220          54,95%
Fonte 180 - Recursos Financeiros diretamente Arecadados FAT 8.289.346.572     12.695.827.892   11.725.334.738   14.044.532.600     119,78%
Fonte 182 - Restituição deRecursos de Convênios FAT 9.642.415            -                      0,00%
Fonte 188 - Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional 2.796.320.000     11.793.688.801   772.250.000          0,00%
Fonte 329 - Recursos de Concessões e Permissões 1.776.667.244     0,00%
Fonte 332 - Juros de mora da Receita Administrativa pela SRF/SF 155.954.039        100.000.000          0,00%
Fonte 340 - Contribuições p/ os programas PIS/PASEP 1.751.009.120     -                      0,00%

TOTAL DAS RECEITAS DO FAT 53.602.260.839   70.110.066.134   66.348.801.782   65.167.988.615     98,22%

LOA 2015

Especificação Fonte Receitas Realizadas

 
Fonte: e SIAFI – Elaborado pela CGFAT/SPOA/SE/MTE. 
 

De acordo com os registros no SIAFI, no exercício de 2015, ingressou como receitas 
do FAT o montante de R$ 65,2 bilhões, com decréscimo de 7,05% em relação ao exercício anterior, 
com realização de 98,22% das receitas estimadas na LOA/2015.  
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Índice de variação do Patrimônio do FAT 
 

O índice de variação do Patrimônio do FAT é utilizado como indicador de eficácia 
da formação de Patrimônio do Fundo, medido pela relação entre os saldos do Patrimônio, em 31 de 
dezembro, do exercício e do exercício anterior. 

 
O indicador é calculado pela seguinte fórmula:  
 
IVP = [(VP¹ / VP²) – 1] x 100, onde: 
IVP = Índice de variação do Patrimônio do FAT 
VP¹ = Valor do saldo do Patrimônio, posição de 31 de dezembro do ano em análise. 
VP² = Valor do saldo do Patrimônio, posição de 31 de dezembro do ano anterior. 
 
Seguindo a metodologia de cálculo, a CGFAT apurou que no exercício de 2015 o 

Índice de Variação do Patrimônio do FAT registrou 11,55%, superior ao índice de 9,19% apurado 
no exercício anterior. 

 
 Quadro 25 

Índice de Variação do Patrimônio do FAT 
           R$ mil 

 

ESPECIFICAÇÃO VP² - Saldo em 
31/12/2014

VP¹ - Saldo em 
31/12/2015

 IVP = [(VP¹ / 
VP²) – 1] x 100 

Empréstimo ao BNDES (§1º do Art. 239 CF - 88)    178.683.479,96    205.899.734,85 15,23%
Depósitos Especiais (Lei nº 8.352/91)      24.057.776,60      21.094.704,51 -12,32%

Aplicações Financeiras (BB Extramercado FAT)      29.402.654,78      32.003.734,54 8,85%
Valores Imobilizados ou em Caixa           262.790,46           255.720,42 -2,69%

Total    232.406.701,80    259.253.894,32 11,55%  
 

O indicador demonstra eficácia nas movimentações financeiras do FAT, no exercício 
de 2015, principalmente nas aplicações financeiras do Fundo Exclusivo Extramercado do FAT e 
nos empréstimos constitucionais ao BNDES, que possibilitaram um crescimento do Patrimônio 
Financeiro do Fundo na ordem de 11,55%. 

 

Taxa de crescimento do Patrimônio do FAT: 

 A Taxa de Crescimento do Patrimônio é utilizada como indicador de efetividade, 
uma vez que possibilita demonstrar os impactos da gestão financeira do Fundo em relação às taxas 
de inflação no mesmo período, e é calculada pela diferença entre a variação do Patrimônio 
Financeiro do FAT e os principais índices de inflação do País. 

 
O indicador é calculado pela seguinte fórmula:  
 
TCP = (IVP–PInf), onde: 
 
TCP = Taxa de crescimento do Patrimônio do FAT 
IVP = Índice de variação do Patrimônio do FAT 
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PInf = Principais indicadores de inflação (IGP-DI e IGP-M, da FGV, e INPC e 
IPCA, do IBGE) 

 
 

 Quadro 26 
Indicador da Taxa de Crescimento do Patrimônio do FAT 

 
ÍNDICES IVP (a) Índices 2015 (b) TCP (a-b)

Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) 11,55% 10,67% 0,88%
Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) 11,55% 10,54% 1,01%

Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) 11,55% 11,27% 0,28%
Índice Nacional de preços ao Consumidor Amplo (IPCA) 11,55% 10,67% 0,88%

Total 11,55% 10,79% 0,76%  
No exercício de 2015, as movimentações financeiras evidenciam que o Fundo 

apresentou efetividade administrativa de 11,55%, taxa esta 0,76% superior à taxa média dos índices 
de inflação mais utilizados na economia brasileira, de 10,79%.  
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3. GOVERNANÇA 

3.1 Descrição das estruturas de governança 

 
As aplicações dos recursos do FAT têm proporcionado: assistência financeira 

temporária aos trabalhadores; inclusão social; distribuição de renda; crescimento da produção e do 
emprego; redução das disparidades regionais; e redução da vulnerabilidade externa, por meio da 
expansão das atividades competitivas que contribuem para o crescimento sustentado e o 
fortalecimento da cidadania e da democracia. 

Em atendimento às determinações do CODEFAT, em 2015, a CGFAT aplicou parte 
das disponibilidades do FAT em depósitos especiais, destinando os recursos ao financiamento de 
micros e pequenos negócios, grandes geradores de trabalho, emprego e renda. 

A CGFAT, como unidade administrativa voltada para implementar tarefas que 
viabilizem a alocação de recursos financeiros do FAT à consecução dos objetivos dos programas do 
Governo Federal, mediante gerenciamento das aplicações financeiras e controle das receitas do 
Fundo, vem realizando suas atribuições de execução orçamentária e financeira das ações em 
harmonia com a área de fomento ao trabalho, por meio de: 

a) financiamento de programas de desenvolvimento econômico, a cargo do 
BNDES, de acordo com o estabelecido no § 1º do art. 239 da Constituição Federal de 1988; e 

b) aplicações financeiras do FAT em depósitos especiais1, que são os recursos 
que excedem à Reserva Mínima de Liquidez2 – RML, conforme Lei nº 8.352, de 28 de dezembro 
de 1991. As aplicações em depósitos especiais referem-se à execução extra-orçamentária do Fundo, 
consistindo na realização de depósitos nas instituições financeiras oficiais federais, cujos recursos 
são destinados a operações de crédito no âmbito de programas de geração de emprego, trabalho e 
renda. 

Responsável por parte da execução orçamentária do FAT, também cabe à CGFAT 
efetuar o repasse de recursos à Caixa Econômica Federal – CAIXA, para pagamento dos benefícios 
Seguro-Desemprego e Abono Salarial PIS; e ao Banco do Brasil, para pagamento do Abono Salarial 
PASEP; repasses estes oriundos das solicitações de liberações de recursos aprovados pelo 
Departamento de Emprego e Salário – DES, que gerencia essas ações. 
 
Estratégia de Atuação 
 

O FAT destina seus recursos ao custeio do Programa do Seguro-Desemprego, 
pagamento do Abono Salarial e ao financiamento de programas de desenvolvimento econômico, 
por intermédio do BNDES. 

Pelo alcance social que possui, o Programa do Seguro-Desemprego é de fundamental 
importância para o trabalhador brasileiro, contemplando diversas ações, dentre elas: pagamento de 

                                                
1

 O FAT pode aplicar suas disponibilidades financeiras em títulos do Tesouro Nacional, por intermédio do Banco 
do Brasil S/A, ou em depósitos especiais remunerados e disponíveis para imediata movimentação em instituições 
financeiras oficiais federais, conforme estabelece o art. 9º da Lei nº 8.019/90, com a redação dada pelo art. 1º da 
Lei nº 8.352/91. Embora essa Lei determine que os depósitos especiais deverão estar disponíveis para imediata 
movimentação, na prática, o FAT realiza tais aplicações concedendo prazos às instituições financeiras para a 
amortização e liquidação desses depósitos. Esse procedimento é possível em razão da existência de cláusula que 
garante o resgate antecipado desses depósitos, no caso de a Reserva Mínima de Liquidez cair abaixo do limite 
estabelecido pela Lei nº 8.352/91. 
 
2 A Reserva Mínima de Liquidez – RML constitui a parcela das disponibilidades financeiras do FAT destinada a 
garantir, em tempo hábil, os recursos necessários ao pagamento das despesas referentes ao Programa do Seguro-
desemprego e do Abono de que trata o art. 239 da Constituição Federal de 1988, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 
8.019/90, com redação dada pela Lei nº 8.352/91.  
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benefício financeiro temporário ao trabalhador; qualificação profissional; intermediação de mão de 
obra; geração de informações sobre o mercado de trabalho (Relação Anual de Informações Sociais - 
RAIS, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, e Pesquisa de Emprego e 
Desemprego – PED; apoio a ações de geração de emprego e renda; identificação profissional 
(Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS); e Classificação Brasileira de Ocupações – 
CBO. 

Outras duas importantes ações de alcance social são: i) o pagamento do Abono 
Salarial, que é o benefício assegurado aos trabalhadores inscritos há pelo menos cinco anos no 
Programa de Integração Social – PIS, no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público 
– PASEP, ou no Cadastro Nacional do Trabalhador – CNT, e que tenham percebido, no ano anterior 
ao de início do calendário de pagamentos, em média, até dois salários mínimos de remuneração 
mensal no período trabalhado de empregadores contribuintes do PIS/PASEP; e ii) a aplicação de 
recursos do FAT para a criação de trabalho, emprego e geração de renda, que englobam os 
financiamentos dos programas de desenvolvimento econômico, a cargo do BNDES, e as aplicações 
em depósitos especiais. 

A execução orçamentária e financeira do FAT se dá, na maior parte de suas ações, de 
forma descentralizada, e sua gestão financeira é operada pelas Unidades Gestoras do MTE, na 
seguinte concepção: 

-  o gerenciamento das receitas e das aplicações financeiras do Fundo 
(extramercado, depósitos especiais e empréstimo constitucional ao BNDES) está afeto à CGFAT 
que, por conseguinte, é a Unidade na qual está registrado o Patrimônio Financeiro do Fundo; 

- o gerenciamento dos programas e ações finalísticas está a cargo das 
Secretarias do MTE, principalmente, da SPPE;  

-  a execução orçamentária e financeira dos pagamentos dos benefícios Seguro-
Desemprego e Abono Salarial cabe à CGFAT, depois dos recursos serem solicitados pelo DES; 
observada a segregação de função estabelecida na Portaria MTE nº 414, de 28 de julho de 2004; 

- a execução orçamentária e financeira dos convênios está afeta a cada 
Secretaria do MTE, cabendo-lhes a análise e aprovação dos Planos de Trabalho, celebração dos 
instrumentos, acompanhamento da execução dos convênios, análise e proposta de aprovação das 
respectivas prestações de contas, bem como a propositura de instauração da devida tomada de 
contas especial, quando for o caso; 

- a execução orçamentária e financeira dos contratos está a cargo da 
Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração – SPOA, por intermédio da 
Coordenação-Geral de Recursos Logísticos – CGRL. Às Secretarias do MTE competem a 
elaboração dos projetos básicos dos serviços e fornecimento de bens demandados. À CGRL 
compete realizar o processo licitatório, o empenho da despesa contratual, o acompanhamento da 
execução dos contratos, em conjunto com as Secretarias demandantes, a liquidação do empenho e o 
pagamento das despesas relativas aos contratos, depois de devidamente atestados pelas Secretarias 
recebedoras dos serviços, quando for o caso;  

- no que respeita à concessão de diárias e passagens, cabe à CGRL o 
pagamento das despesas de passagens, por se tratar de despesa contratual, e às demais unidades do 
MTE o pagamento das diárias ao servidor ou colaborador eventual viajante. Desde o exercício de 
2007 a realização dos recursos de passagens aéreas está sendo executada de forma centralizada pela 
Secretaria Executiva do MTE, buscando-se otimizar a utilização dos recursos no custeio de 
passagens que convirjam para o interesse e benefício da Administração Pública; 

- as Superintendências Regionais do Trabalho e Emprego – SRTE realizam as 
execuções orçamentárias e financeiras, tanto de contrato como de convênios, e também de diárias e 
passagens; 

- o gerenciamento das atividades necessárias a apuração do orçamento do FAT, 
contemplando a descentralização de créditos orçamentários e financeiros, está a cargo da 
Coordenação-Geral de Orçamento, Finanças e Contabilidade – CGOFC/SPOA, que exerce as 
atribuições de setorial de orçamento, de finanças e de contabilidade do MTE e do FAT. 
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Sinteticamente, esta é a estrutura de operação da gestão financeira do FAT posta em 
prática pelo MTE, mediante a qual ocorre a execução orçamentária dos Programas e Ações 
custeados com recursos do Fundo.  
 
 

3.2 Atividades de correição e apuração de ilícitos administrativos 

As atividades de correição e apuração de ilícitos administrativos serão apresentados 
no Relatório de Gestão da Secretaria Executiva de forma consolidada. 

  

3.3 Gestão de riscos e controles internos 
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Quadro 27 – Gestão de riscos e controles internos 
 

ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A SEREM AVALIADOS VALORES 
Ambiente de Controle 1 2 3 4 5 

1. A alta administração percebe os controles internos como essenciais à consecução dos objetivos da 
unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento.    X  

2. Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UPC são percebidos por todos os servidores e 
funcion 

 
ários nos diversos níveis da estrutura da unidade.  

 X    

3. A comunicação dentro da UPC é adequada e eficiente.   X   
4. Existe código formalizado de ética ou de conduta.     X 
5. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos em documentos 

formais.   X   

6. Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários e servidores dos 
diversos níveis da estrutura da UPC na elaboração dos procedimentos, das instruções operacionais 
ou código de ética ou conduta. 

  X   

7. As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições claras das 
responsabilidades.    X  

8. Existe adequada segregação de funções nos processos e atividades da competência da UPC.    X  
9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados planejados pela UPC.    X  

Avaliação de Risco 1 2 3 4 5 
10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados.     X 
11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas da unidade.    X  
12. É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa) envolvidos nos seus 

processos estratégicos, bem como a identificação da probabilidade de ocorrência desses riscos e a 
consequente adoção de medidas para mitigá-los. 

  X   

13. É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de informações e de 
conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão.    X   

14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no perfil de risco 
da UPC ocasionadas por transformações nos ambientes interno e externo.   X   

15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em uma escala de 
prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão.   X   

16. Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam decorrentes de fragilidades nos processos internos 
da unidade.    X  

17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância para apurar 
responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos.     X  

18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e valores de 
responsabilidade da unidade.     X  

Procedimentos de Controle 1 2 3 4 5 
19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os riscos e alcançar 

os objetivos da UPC, claramente estabelecidas.    X  

20. As atividades de controle adotadas pela UPC são apropriadas e funcionam consistentemente de 
acordo com um plano de longo prazo.    X  

21. As atividades de controle adotadas pela UPC possuem custo apropriado ao nível de benefícios que 
possam derivar de sua aplicação.   X   

22. As atividades de controle adotadas pela UPC são abrangentes e razoáveis e estão diretamente 
relacionadas com os objetivos de controle.    X  

Informação e Comunicação 1 2 3 4 5 
23. A informação relevante para UPC é devidamente identificada, documentada, armazenada e 

comunicada tempestivamente às pessoas adequadas.    X  

24. As informações consideradas relevantes pela UPC são dotadas de qualidade suficiente para 
permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas.    X  
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25. A informação disponível para as unidades internas e pessoas da UPC é apropriada, tempestiva, 
atual, precisa e acessível.    X  

26. A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos e indivíduos da 
UPC, contribuindo para a execução das responsabilidades de forma eficaz.    X  

27. A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da UPC, em todas as 
direções, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura.    X  

Monitoramento 1 2 3 4 5 
28. O sistema de controle interno da UPC é constantemente monitorado para avaliar sua validade e 

qualidade ao longo do tempo.  X    

29. O sistema de controle interno da UPC tem sido considerado adequado e efetivo pelas avaliações 
sofridas.  X    

30. O sistema de controle interno da UPC tem contribuído para a melhoria de seu desempenho.    X  
Análise crítica e comentários relevantes: 
Em 2014, a CGFAT elaborou a avaliação dos controles internos do FAT com base na média dos 
valores das avaliações da Secretaria-Executiva do Ministério do Trabalho e Emprego (SE/MTE) e da 
Secretaria de Políticas Públicas de Emprego (SPPE). 
Em 2015, entendemos que a média apresentaria uma visão distorcida da percepção do FAT, 
considerando que o próprio relatório da Secretaria-Executiva do Ministério reconheceu ser mais 
adequada a visão de cada unidade (GM, CGOFC, CGRH, CGRL, CGI).  
Assim, como parâmetro, a presente avaliação tem por base unicamente a visão da CGFAT. Para a 
compreensão mais abrangente sobre o FAT, recomendamos examinar em conjunto a presente análise e 
a que consta do Relatório de Gestão da SPPE, unidade que abriga as políticas da maior parte dos 
recursos do FAT. 
A avaliação de 2015, comparada a de 2014, apresenta decréscimo de valores em alguns aspectos 
avaliados, sobretudo, no que concerne ao monitoramento dos controles internos. Isso porque, até o 
momento, a CGFAT não possui acompanhamento sistematizado de gestão de risco. Frise-se que as 
próximas avaliações devem refletir a política de gestão de riscos dos órgãos e entidades do Poder 
Executivo federal, disciplinada pela Instrução Normativa Conjunta CGU/MP Nº 001, de 10 de maio de 
2016. 
Escala de valores da Avaliação: 

(1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não observado no contexto da UPC. 
(2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UPC, 
porém, em sua minoria. 
(3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no contexto da UPC. 
(4) Parcialmente válida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UPC, 
porém, em sua maioria. 
(5) Totalmente válido. Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no contexto da UPC. 
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4. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE 
 
 

4.1 Canais de acesso do cidadão 

 

Por meio de seu Conselho Deliberativo, o FAT tem como gestores representantes do 
Governo Federal e da sociedade civil, estes com indicações de representações dos trabalhadores e 
dos empregadores, na proporção de um terço para cada bancada representativa, conforme 
estabelecido no art. 18 da Lei nº 7.998, de 1990. 

O Ministério do Trabalho tem a responsabilidade da execução das ações custeadas 
com recursos do FAT, estando no âmbito do Ministério o encargo de prover os canais de 
relacionamentos com os cidadãos, os quais são evidenciados no Relatório de Gestão das unidades 
do Ministério, especialmente da Secretaria-Executiva e da Secretaria de Políticas Públicas de 
Emprego. 

Na página institucional do MTb na internet, http://www.mtps.gov.br/portal-mte/, o 
cidadão tem acesso aos canais de atendimento eletrônico: 

 Contato e Ouvidoria: http://www.mtps.gov.br/contato; e 

 Acesso à Informação: http://www.mtps.gov.br/servico-de-informacao-
ao-cidadao-sic. 

Cabe ressaltar que, na página da Internet, no endereço http://portalfat.mte.gov.br/, 
encontram-se publicados os Boletins Financeiros do FAT (bimestrais) e seus Relatórios de Gestão. 

 
 

4.2 Carta de Serviços ao Cidadão 

 

A CGFAT não possui conteúdo específico sobre este tema e o caminho de acesso ao 
conteúdo da Carta de Serviços ao Cidadão do Ministério do Trabalho encontra-se no sítio eletrônico 
do órgão, a saber: http://portal.mte.gov.br/images/Documentos/CartadeServicosXVI.pdf 
 

4.3 Aferição do grau de satisfação dos cidadãos-usuários   

 
As solicitações de informações sobre o FAT são centralizadas na Ouvidoria do 

Ministério do Trabalho, e os dados de aferição do grau de satisfação dos cidadãos são apresentados 
de forma consolidada no Relatório da Secretaria-Executiva do Ministério. 
 
 

4.4 Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da unidade  

 
No Portal do FAT na internet (http://portalfat.mte.gov.br/) estão disponíveis 

informações diversas sobre o Fundo, tais como os relatórios de gestão, informações sobre o 
Conselho Deliberativo do FAT, legislação e execução financeira do Fundo.  
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4.5 Avaliação dos produtos e serviços pelos cidadãos-usuários  

As solicitações de informações sobre o FAT são centralizadas na Ouvidoria do 
Ministério do Trabalho, e avaliação dos cidadãos é apresentada de forma consolidada no Relatório 
da Secretaria-Executiva do Ministério. 
 

4.6 Medidas para garantir a acessibilidade aos produtos, serviços e instalações 

As informações consignadas no item serão delineadas pela Comissão de 
Acessibilidade (instituída pela Portaria nº 50/2014) e consolidadas no Relatório da Secretaria 
Executiva do Ministério do Trabalho.  
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5. DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS 
 

5.1 Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do 
patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos 

Informações de responsabilidade da Coordenação de Contabilidade,  
CCONT/CGOFC/SPOA/SE/MTb. 
 

5.2 Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade 

 
Como o órgão setorial é responsável por tratar da temática de custos no âmbito geral, 

não havendo uma estrutura de setoriais ou subsetoriais para cada unidade do Ministério, este item 
será abordado pela setorial de custos e as informações serão apresentas no Relatório da Secretaria-
Executiva. 
 

5.3 Demonstrações contábeis exigidas pela Lei 4.320/64 e notas explicativas 

 
As informações para este item foram enviadas pela Coordenação-Geral de Orçamento, 

Finanças e Contabilidade, da Secretaria Executiva.  

Abaixo seguem as notas explicativas às demonstrações contábeis. As demonstrações 
contábeis foram inseridas na seção Apêndices e Anexos do relatório. 

 
DECLARAÇÃO DO CONTADOR 

Denominação completa (UJ) Código da UG 

Coordenação-Geral de Recursos do FAT/MTE  380916 

 

Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do SIAFI (Balanço Orçamentário, 
Financeiro, Patrimonial e as Demonstrações das Variações Patrimoniais e Fluxo de Caixa), regidos pela Lei n.º 
4.320/1964, relativos ao exercício de 2015, refletem adequada e integralmente a situação orçamentária, 
financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta Relatório de Gestão. 

Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração. 
 

Local Brasília Data 07/03/2016 

Contador 
Responsável Valéria Christina Macedo Daruich CRC 

nº DF-006266/O 
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6. ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO 
 

6.1 Gestão de pessoas 

 
 
6.1.1 Estrutura de pessoal da unidade  
 
 

6.1.1.1 Força de Trabalho da UPC  

Para desenvolver suas atribuições atualmente a CGFAT dispõe de uma equipe de 
dezenove colaboradores, com a soma de treze servidores com vínculo (um Analista de Finanças e 
Controle, na Coordenação-Geral, cedidos pela STN/MF, dois Técnicos de Nível Superior 
(administradoras), uma Técnica em Contabilidade, sete Agentes Administrativos, um Agente de Portaria 
e um Auxiliar de Serviços Gerais); dois servidores sem vínculo (DAS 101.2); um funcionário cedido 
pelo Banco do Brasil e um cedido pelo Banco da Amazônia, além de dois trabalhadores terceirizados, 
que exercem atividades de apoio administrativo. 

 

 Quadro 28 - COLABORADORES DA CGFAT 

Coordenador-Geral Sevidor com vínculo 1
Agente Administrativo Sevidor com vínculo 7

Administrador Sevidor com vínculo 2
Técnico em Contabilidade Sevidor com vínculo 1

Auxiliar Oper. de Ser. Diversos Sevidor com vínculo 1
Agente de Portaria Sevidor com vínculo 1

Chefes de Divisão (DAS 101.2) Sevidor sem vínculo 2
Acordo de Cooperação Técnica Bancários 2

Terceirizado Funcionários sem vínculo 2
TOTAL 19  

                   Fonte: CGFAT/SPOA/SE/MTE 

O quadro 20 apresenta os colaboradores da CGFAT por nível de escolaridade, 
destacando que seis dos oito servidores de carreira com nível superior têm o cargo de agentes 
administrativos. 

Quadro 29 
QUANTIDADE DE COLABORADORES NA CGFAT POR NÍVEL DE ESCOLARIDADE  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Cargo Efetivo 0 0 0 1 3 12 1 0 0

1.1. Membros de Poder e Agentes Políticos 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2. Servidores de Carreira 0 0 0 1 3 8 1 0 0

1.3. Cargo de Natureza Especial 0 0 0 0 0 2 0 0 0

1.4. Bancários (BB e BASA) 0 0 0 0 0 2 0 0 0

2. Terceirizados 0 0 0 0 2 0 0 0 0

2.1. Apoio Administrativo 0 0 0 0 2 0 0 0 0

3. Totais (1 + 2) 0 0 0 1 5 12 1 0 0
LEGENDA:
Nível de Escolaridade
1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau incompleto; 4 - Primeiro grau; 5 - Segundo grau
ou técnico; 6 - Superior; 7 - Aperfeiçoamento / Especialização / Pós-Graduação; 8 - Mestrado; 9 - Doutorado/Pós
Doutorado/PhD/Livre Docência; 10 - Não Classificada.

Tipologia do Cargo
Quantidade de Pessoas por Nível de Escolaridade

 
Fonte: CGFAT – mar/2015 
 

6.1.1.2 Distribuição da Lotação Efetiva  
 

 
Quadro 30 – Distribuição da Lotação Efetiva 

Tipologias dos Cargos 
Lotação Efetiva 

Área Meio Área Fim 

1.   Servidores de Carreira (1.1)   

1.1.   Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4) 14 0 

1.1.2.    Servidores de carreira vinculada ao órgão 12 0 

1.1.3.    Servidores de carreira em exercício descentralizado 0 0 

1.1.4.    Servidores de carreira em exercício provisório 0 0 

1.1.5.    Servidores requisitados de outros órgãos e esferas 2 0 

2.   Servidores com Contratos Temporários 0 0 

3.   Servidores sem Vínculo com a Administração Pública 3 0 

4.   Total de Servidores (1+2+3) 17 0 

Fonte: 
 
6.1.1.3 Estrutura de cargos em comissão e de funções da UPC  
 
 

   Quadro 31 – Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da 
UPC  

Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas 
Lotação Ingressos 

no 
Exercício 

Egressos 
no 

Exercício Autorizada Efetiva 

1.   Cargos em Comissão 10 10 2 0 

1.1. Cargos Natureza Especial 10 10 0 0 

1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior 0 0 0 0 

1.2.1.    Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão 5 5 0 0 

1.2.2.    Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado 0 0 0 0 
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1.2.3.    Servidores de Outros Órgãos e Esferas 2 2 0 0 

1.2.4.    Sem Vínculo 3 3 2 0 

1.2.5.    Aposentados 0 0 0 0 

2.   Funções Gratificadas 7 7 0 2 

2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão 7 7 0 2 

2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado 0 0 0 0 

2.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas 0 0 0 0 

3.   Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2)  17 17 2 2 

 
6.1.1.4   Análise Crítica  
 

Do ponto de vista da gestão, vale destacar que, para administrar as receitas e 
aplicações do FAT, é importante que a equipe técnica da CGFAT receba novos colaboradores, que 
possam desenvolver trabalhos de gestão financeira de fundos, especialmente das áreas contábil e 
econômica, para a realização de atividades de análise da segregação de contas do FAT nas 
instituições financeiras; avaliações e supervisões dos depósitos especiais do Fundo e do 
FUNPROGER; acompanhamento das receitas do FAT, especialmente as receitas provenientes da 
arrecadação PIS/PASEP e da contribuição sindical, e das receitas derivadas das aplicações do 
Fundo no mercado financeiro. 
 
 
6.1.2 Demonstrativo das despesas com pessoal  
 

Toda a execução orçamentária da folha de pagamento de pessoal ativo e inativo é 
centralizada na UG da CGRH. Por esse motivo, não há como fragmentar o custo de pessoal por 
cada UPC. Assim, os dados do quadro abaixo serão preenchidos pela CGRH e só constarão no 
relatório de gestão da Secretaria Executiva. As demais Unidades deverão mencionar esta 
informação nos seus respectivos relatórios. 
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6.1.3 Gestão de riscos relacionados ao pessoal  
 

A CGFAT não dispõe de sistema informatizado para controle de seu patrimônio 
financeiro, encontrando-se em processo de desenvolvimento a primeira parte do “Sistema Integrado 
de Gestão do FAT – SIGFAT”, sob a responsabilidade da CGI. 

 
Dado o volume de recursos e de rotinas de conformidade da avaliação financeira do 

Fundo, é necessária a retomada das discussões do SIGFAT, de forma a mitigar os riscos 
operacionais. 
 
 
6.1.4 Contratação de pessoal de apoio e de estagiários   
 

  Os dados sobre item serão prestados pela Coordenação-Geral de Recursos Logístico 
(CGRL) e apresentados no relatório da Secretaria-Executiva do Ministério do Trabalho. 

 

6.1.4.1 Contratação de mão de obra para atividades não abrangidas pelo plano de cargos (regular) 
 

  Ver item 6.1.4.  
 

6.1.4.2 Contratação de estagiários 
 

Ver item 6.1.4.  
 
6.1.5 Contratação de consultores com base em projetos de cooperação técnica com organismos 

internacionais  
 

  Não houve contratação referente a este item no exercício de 2015.  

 

6.2 Gestão do patrimônio e infraestrutura 

 

  A gestão do patrimônio e infraestrutura do Ministério do Trabalho é desenvolvida 
pela CGRL e os dados serão apresentados no relatório da Secretaria-Executiva do Ministério do 
Trabalho.  
 
6.2.1 Gestão da frota de veículos  
 
  Ver item 6.2.  

 
6.2.2 Política de destinação de veículos inservíveis ou fora de uso e informações gerenciais sobre 

veículos nessas condições  
Ver item 6.2. 
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6.2.3 Gestão do patrimônio imobiliário da União  

  Ver item 6.2.  

 
6.2.4 Cessão de espaços físicos e imóveis a órgãos e entidades públicas ou privadas  

  Ver item 6.2.  

 
6.2.5 Informações sobre imóveis locados de terceiros  

  Ver item 6.2.  

 

6.3 Gestão de tecnologia da informação 

 

  A responsabilidade pela gestão de TI no Ministério do Trabalho cabe à  
Coordenação-Geral de Informática, em conformidade com o Regimento Interno. Assim, o 
preenchimento deste item é de responsabilidade da CGI/SPOA/SE e constará no relatório de gestão 
da Secretaria Executiva do Ministério do Trabalho. 

 
6.3.1 Principais sistemas de informações  
 

Em relação ao controle das receitas e aplicações do FAT, cabe informar que a 
CGFAT não dispõe de sistema informatizado para controle de seu patrimônio financeiro, 
encontrando-se em processo de desenvolvimento a primeira parte do “Sistema Integrado de Gestão 
do FAT – SIGFAT”, sob a responsabilidade da CGI. 

A descrição do sistema é apresentada no quadro a seguir: 
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     Quadro 32 – Principais sistemas 

Descrição dos 
principais sistemas Sigla Objetivos Principais funcionalidades Responsável técnico Área finalística 

responsável 
Responsável da 
área de negócio 

Criticidade 
para a Unidade 

Sistema Integrado de 
Gestão do FAT SIGFAT Cadastro dos recursos do FAT 

manter os processos do FAT, 
calcular a distribuição dos 
recursos, manter entidades 

externas, auditar saídas. 

Giovani SPPE Paulo Cesar 2 

Fonte: Coordenação-Geral de Informática  
 
Legenda de Criticidade: 
1= Alta 
2=Média 
3=Baixa 
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6.3.2 Informações sobre o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI) e sobre 
o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI)  

 
Ver item 6.3. 

 

6.4 Gestão ambiental e sustentabilidade 

 

As informações sobre a gestão ambiental e sustentabilidade serão apresentadas pela 
comissão de Coleta Seletiva Solidária, em conjunto com a comissão do Plano de Gestão de 
Logística Sustentável do MTE.  

Além dos dados apresentados pelas comissões, a Unidades do órgão central podem 
mencionar, textualmente, quais princípios de sustentabilidade ambiental são adotados nas suas 
respectivas unidades. Por exemplo, se existe sensibilização dos servidores quanto à economia de 
energia e de papel, etc. 
 
 
6.4.1 Adoção de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na contratação de 

serviços ou obras  
 

Ver item 6.4. 
 

6.5 Gestão de fundos e de programas 

 
Vinculado ao Ministério do Trabalho, sob a supervisão do CODEFAT, encontra-se o 

Fundo de Aval para Geração de Emprego e Renda (FUNPROGER), fundo de natureza contábil 
instituído pela Lei nº 9.872, de 23 de novembro de 1999, alterada pelas Leis nº 10.360 e nº 11.110, 
de 27 de dezembro de 2001 e 25 de abril de 2005, respectivamente, regido pelo Regulamento 
aprovado pela Resolução CODEFAT nº 409, de 28 de outubro de 2004, e suas alterações.  

 
As informações sobre O FUNPROGER constarão de Relatório de gestão específico, 

também sob a responsabilidade da CGFAT.  
 
6.5.1 Identificação e informações dos fundos na gestão da unidade  
 

Ver item 6.5. 
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7. CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE  
 

7.1 Tratamento de determinações do TCU  

 
A gestão das demandas de órgãos de controle relacionadas ao FAT, sobretudo as que 

dizem respeito a prestação de contas do Fundo, tem sido centralizadas na CGFAT, a qual 
encaminha para providências das áreas pertinentes do Ministério as determinações que extrapolem 
suas competências regimentais.  

A seguir, serão apresentadas as determinações cujas providências ainda não foram 
concluídas seguidas dos Acórdãos com demandas consideradas atendidas pelas unidades 
responsáveis. 

Determinações do TCU que permanecem pendentes de cumprimento  
 

1. - METAS PREVISTAS PARA OS OBJETIVOS 287 E 289 DO PROGRAMA 2071; e 
CONTROLE DE ARRECADAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS URBANAS E RURAIS 

 
Caracterização da determinação do TCU 

Processo Acórdão Item Comunicação expedida Data da ciência 

TC 027.763/2014-5 N° 6.688/2015-TCU 
1ª. Câmara 1.7.1 e 1.7.2 Ofício 1.101/2015-TCU 

SecexPrevidência 29/10/2015 

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação 

Coordenação-Geral de Recursos do FAT - CGFAT.  

Descrição da determinação 
Processo de Prestação de Contas Ordinárias do FAT do exercício de 2013. 

 
1.7.1 – recomenda à CGFAT aperfeiçoar os indicadores e rever as metas previstas para os objetivos 287 e 289 do 
Programa 2071 e apurar as causas efetivas para o não cumprimento do que foi previsto inicialmente. 
 
1.7.2 – determina à CGFAT concluir as análises para atendimento do item 1.6.1 do Acórdão 3.213/2008-TCU-1ª. 
Câmara e encaminhar os resultados efetivos ao TCU no prazo de 90 dias. 
  

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas 
 

Considerando ser de responsabilidade da SPPE o gerenciamento das metas dos Objetivos 0287 e 0289, a 
CGFAT solicitou àquela Secretaria informar as medidas adotadas para aperfeiçoamento dos indicadores desses 
objetivos e revisão de suas metas, além de discorrer sobre apurações das causas efetivas para o não cumprimento de 
metas inicialmente previstas. 

Em resposta, a SPPE encaminhou a Nota Informativa n° 1.353/DEQ/SPPE/MTE, de 09/12/2015, e o 
Memorando n° 3.166/2015/DES/SPPE/MTE, de 17/12/2015, contendo informações sobre as providências adotadas 
para atendimento da recomendação apontada no item 1.7.1 do Acórdão proferido pelo TCU. 

Quanto ao item 1.7.2, o Senhor Secretário de Relações do Trabalho encaminhou à CGFAT a Nota Informativa 
n° 01/2016-SRT/MTE, de 15/02/2016, em que informa estar em fase final de elaboração Projeto de Lei definindo 
competências no âmbito desta Pasta e atribuindo à Administração Pública Federal (ao Estado) a competência de 
administrar a contribuição sindical rural, dentre outras medidas propostas no projeto de lei  

Dessa forma, em resposta à Notificação recebida, a Coordenação Geral de Recursos do FAT – CGFAT enviou 
ao TCU (SecexPrevi) o Ofício n° 051/2016 – CGFAT/SPOA/SE/MTE, de 19/02/2016, contendo cópias dos 
documentos apresentados pelas unidades deste Ministérios, responsáveis pela implementação de providências para 
atendimento às determinações exaradas no Acórdão em referência. 

A CGFAT acompanhará as discussões para elaboração do Projeto de Lei e encaminhará ao Tribunal as 
providências adotadas.  
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2. CONTROLE DA ARRECADAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS  
URBANAS E RURAIS 

 
Caracterização da determinação do TCU 

Processo Acórdão Item Comunicação expedida Data da ciência 

 TC-016.381/2006-5   N° 3.213/2008- TCU 
         1ª. Câmara 1.6.1.1 e 1.6.1.2 Ofício 1.344/2008-TCU 

Secex-5 06/102008 

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação 
 

MTE/CODEFAT. 
 

Descrição da determinação 
 

Processo de Prestação de Contas Ordinárias do FAT do exercício de 2005. 
 

1.6.1 - determinar ao MTE/CODEFAT que: 
 
1.6.1.1 - defina competência, no âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, para controle de arrecadação 
das contribuições sindicais urbanas e rurais, visando ao efetivo acompanhamento das receitas do Fundo de Amparo 
ao Trabalhador provenientes das contribuições sindicais; e 
 
1.6.1.2 - implemente mecanismo eficiente de controle sobre a arrecadação das referidas contribuições sindicais. 
 

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas 
 

O Senhor Secretário de Relações do Trabalho encaminhou à CGFAT a Nota Informativa n° 01/2016-
SRT/MTE, de 15/02/2016, em que informa estar em fase final de elaboração Projeto de Lei definindo competências 
no âmbito desta Pasta e atribuindo à Administração Pública Federal (ao Estado) a competência de administrar a 
contribuição sindical rural, dentre outras medidas propostas no projeto de lei  

Dessa forma, em resposta à Notificação recebida, a Coordenação Geral de Recursos do FAT – CGFAT 
enviou ao TCU (SecexPrevi) o Ofício n° 051/2016 – CGFAT/SPOA/SE/MTE, de 19/02/2016, contendo cópias dos 
documentos apresentados pelas unidades deste Ministérios, responsáveis pela implementação de providências para 
atendimento às determinações exaradas no Acórdão em referência. 

A CGFAT acompanhará as discussões para elaboração do Projeto de Lei e encaminhará ao Tribunal as 
providências adotadas. 
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Determinação do TCU suspensa 
 

3. PAGAMENTO DA COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL  
DEVIDA AO FAT PELA CONTAG E FETAGRI/MS 

 
Caracterização da determinação do TCU 

Processo Acórdão Item Comunicação expedida Data da ciência 

 TC-037.804/2012-0   N° 1.462/2014 - TCU 
         Plenário 9.3 e 9.4    Ofício 0411/2014-TCU 

Secex-MS  06/06/2014 

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação 
 

Ministério do Trabalho e Emprego-MTE; e 
 Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador – CODEFAT. 

 
Descrição da determinação 

Monitoramento das determinações constantes do subitem 9.2 do Acórdão n° 1.642/2012-TCU – Plenário, 
referentes à obtenção do pagamento da cota-parte da contribuição sindical devida ao FAT e inadimplida pela 

Confederação Nacional da Agricultura-CONTAG e pela Federação dos Trabalhadores na Agricultura de 
Mato Grosso do Sul - FETAGRI/MS  

9.3 - determinar ao Ministério do Trabalho e Emprego, com fundamento no disposto pelo art. 8º, § 1º, da 
Lei n. 8.443/1992, que adote as seguintes providências: 

9.3.1 - instaure Tomada de Contas Especial, no prazo de 30 dias a partir da ciência desta deliberação, com 
vistas a apurar responsabilidade, quantificar o dano e obter ressarcimento da cota-parte devida ao Fundo de Amparo 
ao Trabalhador – FAT incidente sobre a contribuição sindical rural arrecadada no Estado de Mato Grosso do Sul 
nos exercícios de 2004 a 2007, que não foi repassada à Conta Especial Emprego e Salário do FAT, em desacordo 
com o art. 589, inciso II, alínea e, da CLT;  

9.3.2 - encaminhe a este Tribunal, no prazo de 180 dias a partir da ciência desta deliberação, a 
documentação comprobatória das providências adotadas; 

9.4 - determinar ao Presidente do Codefat, com fundamento no disposto pelo art. 19, caput, da Lei n. 
7.998/1990 e pelo art. 4º do Regimento Interno aprovado pela Resolução n. 596/2009, que adote providências 
administrativas e/ou judiciais necessárias à: 

9.4.1 - obtenção das cotas-parte da contribuição sindical rural referentes ao exercício de 2004 a 2007 
destinadas ao FAT e inadimplidas pela Contag e pela Fetagri/MS, uma vez que lhe cabe exercer a representação 
ativa do Fundo em nome de seu Conselho Deliberativo. 

 

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas 
 

Por meio do Ofício 130/SE-CODEFAT/DES/SPPE/MTE, de 29/04/2015, foi informado à Procuradoria da 
República/MS sobre o encaminhamento dos autos ao TCU p/julgamento das contas. 

A CONTAG, mediante o Ofício n° 1.163/2015/SFA-CONTAG, de 10/12/2016, encaminhou à CGFAT, 
cópia da decisão do TCU sobre a Tomada de Contas Especial, em que foi autorizado o parcelamento do débito e o  
sobrestamento do processo durante o período do parcelamento concedido. 

A CGFAT acompanhará junto ao TCU e à CONTAG o cumprimento da decisão e o encerramento do 
processo. 
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Determinações do TCU consideradas atendidas 

 
 

4. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS DA “CAIXA” PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE 
BENEFÍCIOS DO SEGURO-DESEMPREGO E DO ABONO SALARIAL 

 
Caracterização da determinação do TCU 

Processo Acórdão Item Comunicação expedida Data da ciência 

TC-021.643/2014-8 N° 825/2015 – TCU 
Plenário 9.3.1 Ofício 0152/2015-TCU 

SecexFazenda 30/04/2015 

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação 
 

Ministério do Trabalho e Emprego - MTE  
(Secretaria de Políticas Públicas de Emprego – SPPE). 

Descrição da determinação 
 

Representação acerca de indícios de irregularidade  
na constituição de passivos da União junto a bancos oficiais e outros credores. 

 
9.3 – em relação às operações de crédito realizadas junto à União, consubstanciadas na utilização de 

recursos próprios da Caixa Econômica Federal para realização de pagamento de dispêndios de responsabilidade da 
União no âmbito do Seguro-Desemprego e do Abono Salarial: 

 
9.3.1 - determinar ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) que efetue a cobertura de saldo negativo 

porventura existente nas contas de suprimento de fundos do Seguro-Desemprego e do Abono Salarial mantidas 
junto à Caixa Econômica Federal, de acordo com cronograma, de prazo de duração o mais curto possível, a ser 
apresentado ao TCU dentro de 30 (trinta) dias. 
 

Medidas adotadas 
 

Em resposta à Notificação recebida, a Secretaria-Executiva do MTE, por meio do Ofício n° 237/SE-ME, 
de 23/06/2015, encaminhou à Secretaria de Controle Externo da Fazenda Nacional do TCU cópias do Memorando 
n° 1.244/2015/SPPE/MTE e da Nota Informativa n° 26/2015 – CGFAT/SPOA/SE/MTE, de 11/05 e 19/06/2015, 
respectivamente, contendo informações necessárias ao atendimento da determinação exarada no Acórdão em 
referência. 

Posteriormente, em 16/02/2016, a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão - SPOA encaminhou à 
Secretaria Executiva do CODEFAT a Nota Técnica n° 040/2016 - CGFAT/SPOA/SE/MTE, ratificando que, no 
exercício de 2015 as contas suprimento para execução de pagamento de benefícios do seguro-desemprego e do 
abono salarial apresentaram saldos positivos. 
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5. DIVERGÊNCIA NO TOTAL DOS VALORES REGISTRADOS EM DEPÓSITOS ESPECIAIS  
ENTRE O BANCO DO BRASIL E A CGFAT - “SETE CASOS” 

 
Caracterização da determinação do TCU 

Processo Acórdão Item Comunicação expedida Data da ciência 

 TC-033.575/2013-4   N° 5.741/2014 - TCU 
         2ª. Câmara  1.7.1.1 e 1.7.1.2    Ofício 0838/2014-TCU 

SecexPrevidência  29/10/2014 

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação 
 

Coordenação-Geral do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador – CODEFAT. 
 

Descrição da determinação 
 

Processo de Prestação de Contas Ordinárias do FAT do exercício de 2012. 
 

1.7.1.1 – adote providências para resolver a questão da divergência no total dos valores registrados em depósitos 
Especiais entre o Banco do Brasil e a CGFAT, conforme registrado na instrução produzida pela unidade técnica 
(SecexPrevi), seja levando-a ao Codefat para que delibere sobre a matéria, seja providenciando a cobrança, ainda 
que judicial, da dívida junto ao Banco do Brasil; 
 
1.7.1.2 – elabore plano de ação relativo às recomendações do Controle Interno apontadas no item 2.1.1.1 do 
Relatório de Auditoria Anual de Contas n° 201305838, estabelecendo as medidas a serem tomadas, os responsáveis 
por essas medidas e, principalmente, o prazo para atendimento integral de cada uma das pendências. 

Medidas adotadas  
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1.7.1.1 – Quanto à devolução de remuneração e de multas sobre valores de Reembolsos Automáticos – RA 

não recolhidos nos exercícios de 2006 e 2007, referentes a depósitos especiais do FAT aplicados no Banco do 
Brasil, no âmbito do PROGER Urbano, nas linhas de crédito: Investimento, Capital de Giro e Empreendedor 
popular; do PROGER Rural, do PRONAF – Custeio, do PRONAF - Investimento e do FAT GIRO RURAL – 
Fornecedores, apresentamos as informações a seguir: 

Por meio dos Ofícios Diretoria de Governo – 2014/02743, de 09/12/2014, e 2015/00293, de 11/02/2015, o 
Banco do Brasil informou que realizaria a conferência dos valores e submeteria à decisão da governança da 
instituição financeira até 30/06/2015.  

Dessa forma, em 26/06/2015, o Banco recolheu ao FAT o montante de R$ 70.649.291,79 (setenta 
milhões, seiscentos e quarenta e nove mil, duzentos e noventa e um reais e setenta e nove centavos), conforme 
registrado no SIAFI, e encaminhou à CGFAT os extratos financeiros dos depósitos especiais que tiveram 
recolhimento de “RA” em atraso, conforme Ofícios Diretoria de Governo – 2015/01323 e 2015/01455, de 16 e 
30/072015, respectivamente.  

Mediante análise da documentação enviada, a CGFAT verificou que os cálculos de RA, remunerações e 
multas foram devidamente elaborados e validou os valores devidos ao FAT apropriados nos extratos financeiros do 
mês de julho de 2015, que somaram a importância de R$ 70.649.291,79, em conformidade com o recolhimento 
efetuado pelo Banco em 26/06/2015.  

Dessa forma, por meio da Nota Técnica N° 158/2015 – CGFAT/SPOA/SE/MTE, de 10/08/2015, a 
CGFAT concluiu os trabalhos de validação da apuração e recolhimento dos valores devidos a pelo descumprimento 
de recolhimento de RA dos depósitos especiais do FAT aplicados no Banco do Brasil, tratados na 127ª. Reunião 
Ordinária do CODEFAT, realizada em 08/10/2014, e no Acórdão n° 5.741/2014 – TCU – 2ª. Câmara. 

Por meio do Ofício n° 307/SE-CODEFAT/DES/SPPE/MTE, de 25/08/2015, a Secretaria-Executiva do 
CODEFAT, enviou ao TCU (SecexPrevidência) a documentação comprobatória do  recolhimento efetuado pelo 
Banco do Brasil e, em 27/08/2015, encaminhou cópia desses documentos à Diretoria de Auditoria de Pessoal, 
Previdência e Trabalho da Controladoria Geral da União -  CGU-PR, conforme Ofício n° 312/SE-
CODEFAT/DES/SPPE/MTE.   

 
1.7.1.2 - Todas as recomendações expedidas para o FAT, registradas no Relatório de Auditoria Anual de 

Contas n° 201305838, foram atendidas no exercício seguinte, à exceção de uma providência referente ao seguinte 
apontamento:  

“Relatório 201109007 - Constatação 006: - Necessidade de melhorar os mecanismos de 
acompanhamento e avaliação da gestão e o desempenho dos programas financiados pelo FAT. 

Recomendação 001: Definir rol de informações gerenciais (ex: indicadores de gestão de programas) a 
serem produzidas pelos gestores dos programas financiados com recursos do FAT e incluir a apresentação e 
discussão nas pautas de reuniões ordinárias do Conselho”. 

Em 2014, ao realizar a Auditoria de Processo de Contas do FAT do exercício de 2013, a citada 
recomendação foi atualizada pela CGU, confirme registrado na Constatação 10 do Relatório de Auditoria Anual de 
Contas n° 20135838: 

“Recomendação 002: - Ao CODEFAT e à sua Secretaria-Executiva: definir rol de informações que 
possibilitem a avaliação da execução física e da efetividade dos programas financiados com recursos do FAT e 
atuar junto à SPPE no intuito de viabilizar a produção dessas informações e sua apresentação ao Conselho”. 

Em atendimento à recomendação expedida, a Secretaria-Executiva do CODEFAT encaminha 
periodicamente aos Conselheiros Boletim com informações abrangentes do Programa do Seguro-Desemprego, do 
Programa de Geração de Emprego e Renda – PROGER, e do Observatório Nacional do Mercado de Trabalho, bem 
como o envio de Informativo da SPPE sobre o comportamento do mercado de trabalho e o andamento das ações 
custeadas com recursos do FAT . 

Por ocasião da 135ª Reunião Ordinária do Conselho, realizada em 09/03/2016, foi enviada a última edição 
do Boletim da Secretaria-Executiva do CODEFAT, com base em fevereiro de 2016. 

Tendo em vista as providências adotadas pela Secretaria-Executiva do Conselho e as tratativas realizadas,   
enviamos posicionamento à CGU ratificando o pleno atendimento da recomendação expedida para o FAT.  
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6. AVALIAÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO DO FAT. 
 

Caracterização da determinação do TCU 

Processo Acórdão Item Comunicação expedida Data da ciência 

TC - 007.349/2014-9 N° 3.130/2014 – TCU 
Plenário 9.2 e 9.3  Ofício 0988/2014-TCU 

SecexPrevidência 29/12/2014 

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação 
 

Ministério do Trabalho e Emprego – MTE; e  
Conselho Deliberativo do FAT – CODEFAT 

  
Descrição da determinação 

 
Auditoria de Natureza Operacional 

Avaliação do Equilíbrio nas Contas do Fundo de Amparo ao trabalhador – FAT. 
 

9.2 - recomendar ao Conselho deliberativo do FAT – CODEFAT que elabore estudo demonstrando os 
possíveis impactos, sobre a situação financeira do FAT, dos gastos com a modalidade de seguro-desemprego do 
empregado doméstico, a partir dos cenários estimados de regulamentação da Emenda Constitucional 72, a fim de 
subsidiar as decisões relativas à regulamentação da matéria; 

 
9.3 – recomendar ao Ministério do Trabalho e Emprego, ao Ministério da Fazenda e à Casa Civil da 

Presidência da República que, em conjunto com oitiva do Codefat, avaliem a possibilidade de inserir, nas Leis de 
Diretrizes Orçamentárias, dispositivo que preveja as despesas com Intermediação de Mão de Obra e Qualificação 
Social e Profissional entre aquelas não sujeitas a cortes orçamentários, tendo em vista a identificação de que os 
reiterados cortes orçamentários verificados em tais programas podem representar causa relevante do incremento de 
gastos com o seguro-desemprego. 
 

Medidas adotadas 
 

           Em atendimento à solicitação contida no Memorando n° 21/SE-CODEFAT/DES/SPPE/MTE, de 
03/03/2015, quanto à necessidade de atendimento das recomendações proferidas no Acórdão n° 3.130/2014 – TCU, 
a Secretaria de políticas Públicas de Emprego – SPPE adotou as seguintes providências: 
            Considerando que o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por intermédio da Secretaria de 
Orçamento Federal – SOF/MP realizou a abertura do processo de captação de proposta para elaboração do texto do 
PLDO/2017, em 16/03/2016 a SPPE, por meio do Memorando n° 717/DES/SPPE/MTPS, sugeriu a tomada de 
providências junto às instâncias superiores deste Ministério, no sentido de verificar a possibilidade de inserção de 
proposta de atendimento às recomendações apontadas pelo TCU. 

            Dessa forma, encaminhou à Secretaria Especial do Trabalho proposta de inclusão de dispositivo ao 
PLDO/2017, transcrita a seguir:  

 
           Conter previsão de discriminação na programação específica, dotações destinadas a: “ações do Programa 

do Seguro-Desemprego, pagamento do Abono Salarial e financiamento de programas de desenvolvimento 
econômico a cargo do BNDES com recursos do Fundo de Amparo ao trabalhador – FAT”. Justificativa: O FAT 
custeia não apenas o benefício do Seguro-Desemprego, mas também o pagamento do Abono Salarial e as ações de 
intermediação de mão de obra e qualificação profissional; 
         
           Conter previsão de dispositivo com a determinação de que sejam incluídas as despesas do Sistema Nacional 
de Emprego – SINE, no rol “despesa que não será objeto de limitação de empenho, nos termos do art. 9°, § 2°, da 
LRF, por constituírem obrigações constitucionais ou legais da União”. Logo, inserir no artigo relativo ao tema, o 
seguinte item: Despesas para auxiliar os trabalhadores na busca ou preservação do emprego, compreendendo 
ações integradas de orientação, (re)colocação e qualificação profissional, no âmbito do Sistema Nacional de 
Emprego – SINE, com recursos do Fundo de Amparo ao trabalhador – FAT, promovendo a integração do mercado 
de trabalho (Constituição Federal, art. 203, inciso III; Lei n° 7.998, de 11/01/1990, art. 2°, inciso II). 
 
           Ao finalizar a proposta encaminhada à Secretaria Especial do Trabalho, a SPPE faz o seguinte destaque: 
“Importante ressaltar que historicamente, consta desse rol, as despesas relativas ao benefício Seguro-Desemprego, 
ao Abono Salarial e à transferência dos 40% PIS/PASEP ao BNDES. Neste sentido, as sugestões de inserção, são 
acréscimo, sem nada alterar destas obrigatoriedades já previstas na LDO ano a ano. 
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7. IRREGULARIDADE NA APLICAÇÃO DE RECURSOS DO PLANSINE 

 
Caracterização da determinação do TCU 

Processo Acórdão Item Comunicação expedida Data da ciência 

TC-000.654/2011-6 
 

N° 5.238/2014-TCU 
2ª. Câmara 9.6 Ofício 0837/2014-TCU 

SecexPrevidência 
29/10/2014 

 

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação 
 

SPPE/MTE e CODEFAT 
  

Descrição da determinação 
 

Tomada de Contas Especial 
 

9.6 - recomendar a SPPE/MTE e ao Codefat que, em face das lacunas existentes nos normativos que regem 
o Plansine, na medida de suas responsabilidades, promovam sua adequação, a fim de que a análise do cumprimento 
das metas pactuadas seja feita de forma mais criteriosa e transparente, com o estabelecimento de requisitos mínimos 
para os pareceres de apreciação da execução física, que devem ser acompanhados de documentos que respaldem as 
conclusões, citando as fontes utilizadas e buscando efetuar cruzamentos entre as informações apresentadas pelo 
convenente e outras bases de dados de que dispõe. 
 

Medidas adotadas 
 

Mediante Ofício n° 003/SE-CODFAT/DES/SPPE/MTE, de 06/01/2015, a Secretaria Executiva do CODEFAT 
enviou ao TCU (SecexPrevidência) a Nota Informativa n° 2115/CSINE/DES/SPPE/MTE, de 23/12/2014, contendo 
cópia dos documentos utilizados para o acompanhamento da execução física dos convênios celebrados com o 
Ministério do Trabalho, comprovando o efetivo atendimento da recomendação apontada no item 9.6 do Acórdão. 
 

 

7.2 Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno 

 
Em 2014, a CGU recomendou ao CODEFAT e à sua Secretaria-Executiva: definir 

rol de informações que possibilitem a avaliação da execução física e da efetividade dos programa 
financiados com recursos do FAT e atuar junto à SPPE no intuito de viabilizar a produção dessas 
informações e sua apresentação ao Conselho. 

 
Em 30 de janeiro de 2015, a CGU considerou a recomendação atendida à vista das 

providências elaboradas pela Secretaria-Executiva do CODEFAT, com respeito a relatório 
periódicos aos conselheiros, na forma solicitada pela auditoria. Entretanto, em 10 de fevereiro de 
2015, o órgão de controle registrou no Sistema Monitor que a recomendação não estava atendida, 
mas seria acompanhada pela auditoria. 

 
Tendo em vista os posicionamentos contraditórios, em 24 de maio de 2016, o 

atendimento da recomendação foi revertido para que fosse possível atualizar o sistema de forma 
consistente. Desse modo, com a pendência reaberta, a CGFAT, em 24 de maio de 2016, incluiu no 
Sistema Monitor a ratificação do entendimento quanto ao pleno atendimento da recomendação, à 
vista das providências adotadas pela Secretaria-Executiva do CODEFAT, notadamente, o envio 
periódico aos conselheiros de Boletim com informações abrangentes do Programa do Seguro-
Desemprego (pagamento do benefício do seguro-desemprego e intermediação de mão-de-obra), do 
Programa de Geração de Emprego e Renda, e do Observatório Nacional do Mercado de Trabalho, 
bem como o envio de Informativo da SPPE sobre a situação das prestações de contas de convênios 
com recursos do FAT. 
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Com os esclarecimentos prestados, espera-se que a CGU considere a recomendação 
atendida, e atualize o Sistema Monitor. 

 
 

7.3 Medidas administrativas para apuração de responsabilidade por dano ao Erário 

 
Em 2015, não houve processos administrativos para apuração de dano ao Erário. 

 

7.4 Demonstração da conformidade do cronograma de pagamentos de obrigações com o 
disposto no art. 5º da Lei 8.666/1993 

 
Este item será desenvolvido pela CGRL e os dados serão apresentados no relatório 

da Secretaria Executiva.  
 

7.5 Informações sobre a revisão dos contratos vigentes firmados com empresas 
beneficiadas pela desoneração da folha de pagamento 

 
Este item será desenvolvido pela CGRL e os dados serão apresentados no relatório 

da Secretaria Executiva.  
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8. OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES 
 

Conforme estabelecido no art. 11 da Lei nº 7.998, de 1990, constituem recursos do 
FAT: 

I - o produto da arrecadação da Contribuição PIS/PASEP; 

II - o produto dos encargos devidos pelos contribuintes, em decorrência da 
inobservância de suas obrigações; 

III - a correção monetária e os juros devidos pelo agente aplicador dos recursos do 
Fundo, bem como pelos agentes pagadores, incidentes sobre o saldo dos repasses recebidos; 

IV - o produto da arrecadação da contribuição adicional pelo índice de rotatividade, 
de que trata o § 4º, do art. 239, da Constituição Federal (ainda não regulamentado); e  

V - outros recursos que lhe sejam destinados. 

O Fundo tem como suas principais fontes de recursos o produto da arrecadação da 
Contribuição PIS/PASEP e as receitas financeiras provenientes das:  

a) remunerações sobre empréstimos do FAT ao Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) destinados aos financiamentos de projetos de 
desenvolvimento econômico, recolhidas semestralmente pelo Banco ao Fundo;  

b) remunerações das aplicações financeiras do Fundo em depósitos especiais; 
c) remunerações das aplicações financeiras das disponibilidades do FAT em títulos 

do Tesouro, no Fundo BB Extramercado Exclusivo FAT Fundo de Investimento Renda Fixa; 
d) remunerações dos saldos de recursos disponíveis nas contas-suprimento do Fundo, 

na Caixa Econômica Federal (CAIXA) e no Banco do Brasil, para pagamento dos benefícios 
Seguro-Desemprego e Abono Salarial. 

Além dessas fontes, compõem as receitas do Fundo: 
a) a arrecadação da quota-parte da Contribuição Sindical;  

b) as restituições de convênios;  
c) as restituições de benefícios não desembolsados pelos agentes pagadores;  

d) multas destinadas ao FAT1; e  
e) outros recursos repassados pelo Tesouro Nacional. 

Os recursos do FAT são direcionados para o custeio do Programa do Seguro-
Desemprego, do Abono Salarial e para o financiamento de programas de desenvolvimento 
econômico, conforme disposto no art. 10 da Lei nº 7.998, de 1990. 

Pelo alcance social que possui, o Programa do Seguro-Desemprego é de fundamental 
importância para o trabalhador brasileiro. Este Programa contempla diversas ações de apoio ao 
trabalhador, destacando-se:  

 o pagamento de benefício financeiro temporário ao trabalhador:  

a) demitido sem justa causa; 

b) com bolsa de qualificação profissional e contrato de trabalho suspenso; 

c) resgatado de trabalho análogo ao trabalho escravo; 
                                                
1 Disciplinado pelo Ato Declaratório Executivo Corat nº 72, de 12 de agosto de 2004, da Secretaria da Receita Federal 
do Ministério da Fazenda. 
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d) pescador artesanal em período de defeso; e  

e) empregado doméstico dispensado sem justa causa; 

 qualificação profissional; 

 intermediação de mão de obra; 

 geração de informações sobre o mercado de trabalho - Relação Anual de 
Informações Sociais (RAIS), Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) e 
Pesquisas de Emprego e Desemprego (PED); 

 apoio a ações de geração de emprego e renda; 

 identificação profissional - Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS); e 

 Classificação Brasileira de Ocupações (CBO). 
O Fundo, por determinação constitucional, destina 40% das receitas provenientes da 

arrecadação da Contribuição PIS/PASEP ao BNDES, na forma de empréstimos, para financiar 
programas de desenvolvimento econômico. 

As disponibilidades financeiras do FAT são aplicadas em títulos de emissão do 
Tesouro Nacional, disponíveis no âmbito do mercado financeiro, atrelados à taxa de juros 
doméstica. As aplicações são realizadas: no Fundo BB Extramercado Exclusivo FAT Fundo de 
Investimento Renda Fixa, por intermédio da BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e 
Valores Mobiliários S/A – BBDTVM, empresa subsidiária integral do Banco do Brasil; e em 
depósitos especiais, nas instituições financeiras oficiais federais, conforme determina a Lei nº 
8.352, de 28 de dezembro de 1991. 

Os depósitos especiais realizados pelo FAT são destinados à concessão de 
financiamentos no âmbito de programas de geração de emprego e renda instituídos ou apoiados pelo 
Conselho Deliberativo do FAT (CODEFAT). Esses depósitos são relevantes fontes de recursos de 
financiamentos para o desenvolvimento econômico e social do País, constituindo-se em importante 
instrumento de geração de trabalho, emprego, renda e melhoria na qualidade de vida da população. 

Diferentemente dos recursos repassados ao BNDES como empréstimos 
constitucionais do FAT, correspondentes a 40% da arrecadação PIS/PASEP, os depósitos especiais 
têm amortizações com menores prazos de exigibilidade, constituindo-se em importante componente 
das entradas de recursos no FAT, com impactos positivos no fluxo de caixa do Fundo e na política 
ativa de geração de trabalho, emprego e renda. 

A Lei nº 8.352, de 1991, estabelece que os depósitos especiais devem ser 
remunerados e disponíveis para imediata movimentação, isto é, possuem liquidez imediata, 
podendo ser resgatados a qualquer tempo. De forma prudencial, tais recursos são preferencialmente 
aplicados pelas instituições financeiras em operações de curto ou médio prazo. 

Arrecadação da Contribuição PIS/PASEP 
A receita proveniente da arrecadação da Contribuição PIS/PASEP é a principal fonte 

de recursos do FAT. Desde março de 1994, parte dessa arrecadação é retida pelo Tesouro Nacional 
como Desvinculação de Receitas da União (DRU) – inicialmente chamada de Fundo Social de 
Emergência (FSE) –, em atendimento à Emenda Constitucional de Revisão nº 01, de 1º de março de 
1994, com redação atual da Emenda Constitucional nº 68, de 21 de dezembro de 2011, que 
estabeleceu a desvinculação de 20% dos valores arrecadados até 31 de dezembro de 2015. 
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Quadro 33  
Arrecadação da Contribuição PIS/PASEP 

              R$ milhões (*)

ARRECADAÇÃO DRU FAT Var. %
(A) (B) (A-B) ANO

2011 41.584,10      8.316,82         33.267,28     
2012 47.730,93      9.546,19         38.184,75     14,8%
2013 51.065,40      10.213,08       40.852,32     7,0%
2014 51.770,67      10.354,13       41.416,53     1,4%
2015 52.901,53      10.580,31       42.321,22     2,2%

TOTAL 245.052,63    49.010,53       196.042,10   
    (*) Arrecadação pelo regime de competência – Valores Nominais

ANO

 
Fonte: CGFAT 

 Entre os exercícios de 2011 a 2015, em regime de competência, foi arrecadado como 
Contribuição PIS/PASEP o montante de R$ 245,1 bilhões e retido no Tesouro Nacional, como 
DRU, o valor de R$ 49,0 bilhões (20,0% do total arrecadado), que resultou a importância de R$ 
196,0 bilhões, registrada como receita do FAT. 

 Em 2015, o Governo apresentou ao Congresso Nacional Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) nº 87/2015, com proposta de prorrogação a vigência da DRU até 31 de 
dezembro de 2023, e alteração da forma de cálculo. Pela proposta, o percentual de desvinculação 
das receitas do FAT aumentará dos 20%, vigentes até 2015, para 30%, até 2023. A proposta 
encontra-se em análise no Congresso Nacional, e com o término do prazo previsto 
constitucionalmente, 2016 iniciou-se sem a incidência da DRU sobre as receitas do FAT. 

 Ressalta-se que, além dos recursos desvinculados pela DRU, a principal fonte de 
recursos do FAT é impactada em função das desonerações da Contribuição PIS/PASEP. Segundo 
estimativas apresentadas nos Demonstrativos de Gastos Tributários, parte integrante do Projeto de 
Lei Orçamentária de cada exercício, elaborados pela Secretaria da Receita Federal, no exercício de 
2015, deixaram de ser arrecadados R$ 14,1 bilhões, valor de R$ 400 milhões superior ao exercício 
de 2014, já considerando a correção dos valores por IPCA. O gráfico a seguir demonstra a 
estimativa da evolução dos valores não recolhidos em função das políticas de desoneração. 

GRÁFICO I 

 Estimativas das Desonerações da Contribuição  PIS/PASEP
(IPCA a preços de dez/2015)

11.299,9

13.706,5 14.100,4

10.752,3

9.198,4

10.356,3

8.777,8
8.261,0

3.904,64.314,7

2.466,82.356,8

1.097,4
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 Fonte: Demonstrativos de Gastos Tributários da SRF/MF. Atualização pela CGFAT. 



 

Relatório de Gestão do Exercício de 2015 97 

 

Receitas, despesas e resultados do FAT 
 O FAT destina suas receitas para execução de programas voltados para a proteção do 
trabalhador, contemplando o pagamento dos benefícios do abono salarial e do seguro-desemprego, 
nas suas diversas modalidades, e empréstimos ao BNDES, para financiamento de programas de 
desenvolvimento econômico. Parte das disponibilidades do Fundo, enquanto não utilizada na 
execução de suas ações, é destinada ao fomento do emprego pela via de financiamentos no âmbito 
dos programas e linhas de crédito do FAT para geração de trabalho, emprego e renda, mediante 
aplicação em depósitos especiais nas instituições financeiras oficiais federais. 
 Conforme evidenciado no Quadro 22, as receitas e obrigações do Fundo apuradas 
entre os exercícios de 2011 e 2015, registradas no Sistema Integrado de Administração Financeira 
do Governo Federal (SIAFI), apresentaram crescimento ao longo do período, revertendo-se em 
2015, com queda de 2,33% nas receitas, em virtude de frustração da arrecadação PIS/PASEP, 
aumento das desonerações dos gastos tributários, dedução da DRU e de novos aportes do Tesouro 
Nacional; e nas despesas, redução de 7% provocada por adequações no Orçamento da União e 
melhor distribuição financeira no pagamento do Abono Salarial do exercício de 2015/2016. 

 Destacam-se as despesas com pagamento de benefícios do seguro-desemprego e do 
abono salarial, cujo aumento deve-se, notadamente: ao incremento do número de trabalhadores 
formais no mercado de trabalho; à relativa manutenção da taxa de rotatividade de mão de obra; e 
aos sucessivos aumentos reais do salário mínimo. 

 Quadro 34 
Receitas, Obrigações e Resultados do FAT 

 R$ milhões (*)

EXERCÍCIOS 2011 2012 2013 2014 2015 Var. % 
2015/2014

RECEITAS

  1. Receita da Contribuição PIS/PASEP 36.506,3       37.863,9      39.734,7     43.107,1   42.104,2     -2,33%
  2. Remunerações 11.389,1       14.457,5      8.289,3       12.695,3   14.044,1     10,62%
  3. Recursos do Tesouro Nacional 88,1              5.294,6        4.831,2       13.842,6   7.396,7       -46,57%
  4. Outras Receitas 846,9            901,0           747,0          465,0        1.622,9       249,01%

TOTAL DAS RECEITAS  (A) 48.830,4       58.517,0      53.602,3     70.110,1   65.168,0     -7,05%
OBRIGAÇÕES

 1. Seguro-Desemprego - Benefício 23.794,1       27.613,8      31.902,0     35.955,8   38.054,5     5,84%
 2. Abono Salarial - Benefício 10.379,4       12.336,5      14.658,7     15.876,7   10.125,7     -36,22%
 3. Qualificação Profissional 75,5              58,4             6,6              0,5            -              -100,00%
 3. Intermediação de Emprego 95,4              141,0           117,2          138,7        68,5            -50,61%
 4. Outras Despesas 389,4            331,5           373,0          380,3        438,3          15,24%

TOTAL DAS DESPESAS  (B) 34.733,7       40.481,1      47.057,5     52.352,1   48.687,0     -7,00%
RESULTADO ECONÔMICO (A - B) 14.096,7       18.035,9      6.544,8       17.758,0   16.481,0     -7,19%

5. Empréstimos ao BNDES - Art.239/CF (C) 13.523,7       15.061,3      16.910,2     16.906,8   17.053,1     0,87%
TOTAL DAS OBRIGAÇÕES  ( D = B + C) 48.257,5       55.542,4      63.967,6     69.258,8   65.740,1     -5,08%

RESULTADO NOMINAL(A - D) 572,9            2.974,6        (10.365,4)    851,2        (572,1)         -167,21%
(*) Valores Nominais – Fonte SIAFI

Obs.: Receitas pelo regime de caixa e despesas pelo regime de competência  
Fonte: CGFAT/Simulador 

 Observa-se que, depois de sucessivos incrementos, no exercício de 2013, houve 
queda das receitas em relação ao exercício anterior. Esse fato foi basicamente resultado da redução 
das receitas financeiras do Fundo e do decréscimo da receita da Contribuição PIS/PASEP. 
 Verifica-se que a principal receita do Fundo vem sofrendo grande volatilidade nos 
últimos três anos, o que impacta diretamente o Patrimônio do FAT. Conjectura-se que, em parte, 
essas reduções vêm sofrendo o impacto do aumento das desonerações tributárias da Contribuição 
PIS/PASEP nos últimos exercícios. 
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 De outro lado, as receitas financeiras provenientes das aplicações do FAT em 
empréstimos ao BNDES, depósitos especiais e mercado financeiro vêm apresentando variações em 
seus resultados. Essas receitas apresentaram crescimento até o exercício de 2012, quando, em 2013, 
em razão da rentabilidade negativa das aplicações em títulos públicos, o Fundo apresentou 
significativa redução em suas receitas financeiras. 

 Dentre as receitas do FAT, deve-se destacar a necessidade de novos aportes de 
recursos do Tesouro Nacional, que, entre os exercícios de 2013 e 2015, atingiram R$ 26,1 bilhões, 
com destaque para o exercício de 2014, com ingressos de R$ 13,8 bilhões nominais. Assim, no 
exercício de 2015 apesar de o FAT registrar o ingresso nominal de R$ 65,2 bilhões, suas receitas 
totais reduziram em 7,05%.  
 De outro giro, as despesas correntes do Fundo, constituídas basicamente pelos gastos 
com pagamento dos benefícios do seguro-desemprego e do abono salarial, além dos financiamentos 
das ações de qualificação profissional e de intermediação de emprego, apresentaram aumentos 
significativos ao longo dos últimos cinco anos. 
 Entre 2011 e 2015 os gastos nominais com pagamento dos benefícios do seguro-
desemprego e do abono salarial tiveram incremento médio anual de 9,43%, passando de R$ 34,2 
bilhões em 2011 para R$ 48,2 bilhões em 2015, com redução de 7,05% em relação ao exercício de 
2014.  
 Dentre as rubricas das despesas do FAT, em 2015, o destaque recai sobre o 
pagamento do benefício do seguro-desemprego, que consumiu R$ 38,1 bilhões, correspondendo a 
57,89% das obrigações do Fundo, ou de 78,16% do total de suas despesas correntes, representando, 
em termos reais (R$ 39,7 bilhões), redução de 2,67% em relação ao ano anterior. 
 Em valores reais, a preços de dezembro de 2015, utilizando-se o IPCA/IBGE mensal 
como indexador, nos últimos cinco anos, as despesas do FAT (custeio e capital), que constituem 
suas obrigações, com a relevante redução de despesas entre os exercícios de 2014 e 2015, no valor 
de R$ 10,4 bilhões, cresceu, em média, 1,60% ao ano. A redução das obrigações, em relação a 
2014, deve-se notadamente aos impactos no abono salarial da alteração no cronograma de 
pagamento, nos termos da Lei nº 13.134, de 2015. 
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 Segundo a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), entre os exercícios de 
2003 e 2014 (última base disponível), houve grande formalização da mão de obra no Brasil, com 
crescimento no mercado formal de 20,03 milhões de trabalhadores. No final do exercício de 2014, 
estavam formalizados 49,56 milhões de trabalhadores, sendo 40,56 milhões celetistas e 9,0 milhões 
de estatutários. Esse fato, somado à elevada rotatividade de mão de obra e aos sucessivos aumentos 
do salário mínimo, proporcionou significativos incrementos nos dispêndios com pagamento de 
benefícios do seguro-desemprego e do abono salarial ao longo dos últimos anos. 
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Fonte: RAIS - CGET/DES/DPPE/MTb 

 Segundo o Departamento de Emprego e Salário do MTb, entre os exercícios de 2005 
e 2015, o número de beneficiados do Seguro-Desemprego, nas cinco modalidades, aumentou de 5,6 
milhões para 8,4 milhões, período em que foram beneficiados 85 milhões de trabalhadores e gasto 
com pagamento de benefícios o montante de R$ 244,9 bilhões. 
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Obs.: Seguro-Desemprego = Trabalhadores formais, Pescadores Artesanais, 
Domésticos, Bolsa Qualificação e Resgatado de trabalho análogo ao trabalho escravo).  
 Apesar do vertiginoso aumento dos gastos com pagamento de benefícios do seguro-
desemprego, verifica-se relativa estabilidade entre o número de beneficiários e o número do estoque 
de trabalhadores no final de cada exercício, com média anual de 16,7%, entre 2003 e 2014. 

GRÁFICO 5 
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 Fonte: RAIS e DES/SPPE/MTb 

 A avaliação dos dados apresentados na RAIS leva a apontar que a taxa de 
rotatividade de emprego no Brasil mantém comportamento estável ao longo dos anos.  

 Existem diferentes desenvolvimentos teóricos que tratam das dispensas de 
trabalhadores pelas empresas e do fenômeno da rotatividade de sua mão de obra. Sobre essa 
matéria, observa-se consenso em torno da ideia de que quanto maior for o nível de investimento em 
treinamento específico de uma entidade, maior deverá ser a estabilidade das relações de emprego. 

 Fundamentado no princípio que, comparativamente, empresas que provocam mais 
dispensas fomentam mais gastos com o pagamento de benefícios sociais, o § 4º do art. 239 da 
Constituição Federal, de 1988, estabelece que o financiamento do seguro-desemprego deva receber 
contribuição adicional da empresa cujo índice de rotatividade da força de trabalho supere o índice 
médio da rotatividade do setor. Entretanto, até o momento a contribuição não foi regulamentada.  
 Entende-se que a introdução dessa contribuição teve dois objetivos básicos: i) 
garantir uma fonte alternativa para o financiamento do Programa Seguro-Desemprego, que inclui 
qualificação do trabalhador; e ii) criar elemento que reduza a rotatividade da mão de obra.  

 Utilizando-se como metodologia de cálculo de rotatividade de mão de obra a soma 
das admissões ou desligamentos (o menor) dividida pelo tamanho médio da força de trabalho no 
período (estoque médio de trabalhadores entre o início e o final do exercício), que leva em conta 
apenas a quantidade de trabalhadores que foi substituída em um período, e considerando o número 
total de trabalhadores desligados, excluindo-se os mortos, aposentados, transferências e 
desligamentos espontâneos. Em 2014, a rotatividade alcançou 43,1%, patamar que sofreu poucas 
alterações desde 2009. 
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  Fonte: RAIS  

 Pelos dados apresentados na RAIS, no exercício de 2003, dos 29,54 milhões de 
trabalhadores formais, cerca de 11,90 milhões (40,26%) ganhavam até dois salários mínimos. 
Porém, no final de 2014, este número mais que dobrou, alcançando 24,22 milhões, para um estoque 
de 49,57 milhões, que representa 48,9% do total de trabalhadores formais na economia. Estes 
números também ajudam a explicar a significativa elevação dos gastos com pagamento dos 
benefícios do abono salarial. 
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  Fonte: RAIS  

 Entre os exercícios de 2005 a 2014 o número de beneficiários do abono salarial 
saltou de 9,7 milhões para 22,4 milhões, período em que foi gasto com pagamento de benefícios o 
montante de R$ 87,6 bilhões e beneficiados 166,1 milhões de trabalhadores, considerando que um 
mesmo trabalhador pode ter sido beneficiado mais de uma vez. A queda relativa do número de 
beneficiários e montante pago, ocorrida no exercício de 2015 – conforme demonstrado no gráfico 
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VIII, que demonstra benefício a 11,4 milhões de trabalhadores e pagos R$ 10,1 bilhões –, se deu em 
virtude de alteração do cronograma de pagamento do abono salarial do período de julho de 2015 a 
junho 2016, adequando-se ao exercício financeiro do Fundo PIS/PASEP. 

GRÁFICO 8 
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  Fonte: SIAFI e CGSAP/DES/SPPE/MTPS 

 Entre as despesas destacadas no Quadro III, encontra-se a despesa de capital, 
representada pelos repasses de recursos do FAT ao BNDES, na forma de empréstimo, que, em 2015 
alcançou o montante nominal de R$ 17,1 bilhões, valor este próximo ao registrado em 2014, de 16,9 
bilhões. Destacam-se também as despesas com qualificação profissional e intermediação de 
emprego, que são importantes ações no combate ao desemprego e na redução de despesas com 
pagamento de benefícios do seguro-desemprego, no entanto, tiveram redução no período. 

 O item “Outras Despesas” refere-se a dispêndios com outras ações, tais como: gastos 
com a manutenção dos programas (ações de apoio ao pagamento dos benefícios do seguro-
desemprego e do abono salarial), Pesquisas sobre Emprego e Desemprego (PED), Cadastro Geral 
de Empregados e Desempregados (CAGED), Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), 
informatização e distribuição de Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), estudos de 
avaliação, campanhas educativas e informativas, apoio ao CODEFAT, manutenção das unidades 
regionais do MTPS, entre outras. Estas ações absorveram R$ 438,3 milhões em 2015, 
correspondendo a 0,90% do total das despesas correntes do Fundo, com aumento de 15,25% em 
relação ao exercício anterior, quando totalizou R$ 380,3 milhões; e, a preços de dezembro de 2015 
(IPCA), essas despesas totalizaram R$ 449,1 milhões, representando redução de 5,05% ao 
registrado no exercício de 2014. 

 Assim, no exercício de 2015, o Fundo registrou R$ 65,2 bilhões nominais em 
receitas e execução de R$ 65,7 bilhões em despesas correntes e de capital, ocasionando resultado 
nominal negativo de R$ 572,1 milhões, revertendo o resultado superavitário de R$ 851,2 milhões 
apurado no exercício de 2014.  
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Fonte: CGFAT 

 No gráfico acima, evidencia-se que as receitas do Fundo cresceram a uma taxa média 
menor que o incremento de suas obrigações, com a observação de que em 2009 o FAT registrou seu 
primeiro déficit nominal. Entretanto, com a recuperação da economia, ocorrida a partir de 2010, o 
FAT chegou a 2012 com resultado nominal superavitário de R$ 3,0 bilhões. Esse resultado foi 
revertido em 2013, quando as despesas superaram as receitas em R$ 10,4 bilhões, e voltou a ficar 
superavitário em 2014, face ao aumento de aporte de recursos do Tesouro Nacional, do retorno a 
normalidade das receitas financeiras, e do incremento de receitas provenientes da Contribuição 
PIS/PASEP. Todavia, apesar de o Tesouro aportar R$ 7,7 bilhões em 2015, o FAT encerrou o 
exercício com resultado nominal negativo de R$ 572,1 milhões. 

 Destaca-se que a Desvinculação de Receitas da União (DRU), que retirou do FAT, 
até dezembro de 2015, 20% de sua receita primária, a Contribuição PIS/PASEP, e as desonerações 
da mesma Contribuição, executada de forma mais intensa nos últimos anos, contribuíram de forma 
significativa para os resultados apresentados.  

 

Evolução Patrimonial do FAT 
 Como o FAT tem a obrigação de emprestar recursos ao BNDES (40% da receita da 
arrecadação PIS/PASEP), a dedução dos empréstimos ao Banco (despesa de capital – inversões 
financeiras) do resultado econômico (receitas menos despesas) tem gerado em cada exercício 
grande impacto no resultado nominal do Fundo. Entretanto, esses empréstimos possibilitam que 
anualmente o Fundo registre resultados econômicos superavitários, com impactos no crescimento 
de seu patrimônio, que alcançou R$ 259,3 bilhões nominais no final de 2015. 

 
 

 
 

 
GRÁFICO 10 
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Fonte: SIAFI 

 Em termos reais, atualizados pelo IPCA/IBGE mensal, a preços de dezembro de 
2015, o patrimônio do FAT variou positivamente 25,40% entre 2005 e 2015, registrando 
crescimento médio anual de 2,33%, conforme observado no Gráfico XII: 
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 No quadro a seguir, apresenta-se a evolução patrimonial detalhando-se as aplicações 
dos recursos do FAT. 

 
 

 
 

 
 

 
 Quadro 35 
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Evolução patrimonial, de 2011 a 2015 

PATRIMÔNIO / ANO  2011 2012 2013 2014 2015 

 EXTRAMERCADO (a)      26.611,53      32.871,09      25.268,15      29.402,65      32.003,73  

 EMP. AO BNDES (b)    125.218,37    141.214,81    159.382,98    178.683,48    205.903,00  

 DEP. ESPECIAIS ( c)      33.362,11      30.649,43      27.839,40      24.029,59      21.094,70  

         BNB           622,39           661,01           520,24           420,40           332,36  

         BB        7.983,97        6.023,41        5.289,78        4.550,46        4.103,53  

         BNDES      21.046,59      20.648,40      19.553,39      16.808,04      14.813,54  

         FINEP        1.012,90           834,77           645,92           458,54           267,79  

        CAIXA        2.663,81        2.450,15        1.794,68        1.763,03        1.553,77  

        BASA             32,45             31,70             35,39             29,12             23,71  

 OUTROS VALORES (d)           264,75           702,82           360,99           262,79           255,72  

       IMOBILIZADO           220,47           213,96           223,39           230,35           240,33  

       EM CAIXA             44,26           488,85           137,56             32,43             15,39  

       EM TRÂNSITO               0,02               0,02               0,03               0,01               0,01  

 T O T A L (a+b+c+d)    185.456,76    205.438,15    212.851,52    232.378,51    259.257,16  

 Variação Patrimonial / ano  8,50% 10,77% 3,61% 9,17% 11,57% 

Reserva Mínima de Liquidez (Lei 8.352/91), em milhões  R$ 23.969,75 

 Entre os exercícios de 2005 e 2015 o Patrimônio do FAT cresceu à taxa média de 
8,81% ao ano. Em 2015, o Patrimônio alcançou o montante de R$ 259,25 bilhões, representando 
crescimento de 11,57% em relação ao exercício de 2014. 
 Os recursos direcionados ao BNDES, na forma de Empréstimo Constitucional, são 
destinados ao financiamento de programas de desenvolvimento econômico que têm como objetivos 
principais: a ampliação e diversificação das exportações; a reestruturação da indústria; a expansão e 
adequação da infraestrutura a cargo da iniciativa privada, com ênfase aos investimentos em energia 
e telecomunicações; a melhoria dos canais de acesso ao crédito para as micros, pequenas e médias 
empresas; o fortalecimento do mercado de capitais; e a redução dos desequilíbrios regionais. 
 A Lei nº 8.019, de 1990, alterada pela Lei nº 8.352, de 1991, permitiu que recursos 
excedentes à reserva mínima de liquidez fossem alocados em instituições financeiras oficiais 
federais, sob a forma de depósitos especiais, mediante autorização do Conselho Deliberativo do 
FAT (CODEFAT), com o objetivo de financiar programas de apoio à geração e manutenção de 
postos de trabalho e renda, geridos pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social. 

 Dentro desse contexto está o Programa de Geração de Emprego e Renda (PROGER), 
criado em 1994 e operacionalizado a partir de 1995, com a finalidade de incrementar a política 
pública de combate ao desemprego, mediante financiamentos a micro e pequenos empreendedores, 
nos setores formal e informal da economia. 

 Os financiamentos são direcionados, prioritariamente, a micro e pequenos 
empreendedores urbanos e rurais – inclusive agricultores familiares e suas cooperativas e 
associações de produção, público que, via de regra, enfrenta dificuldade de acesso ao crédito de 
mercado. São, ainda, beneficiários do Programa os empreendedores populares de baixa renda, que 
buscam na informalidade o sustento próprio e de sua família, financiando o auto-emprego como 
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alternativa de minimizar os efeitos do desemprego prolongado, ao tempo em que incentiva a 
formalização de talentos empreendedores que operam na informalidade, muitas vezes por falta de 
apoio técnico e financeiro que viabilizem seu ingresso no mercado formal, notadamente como 
Microempreendedor Individual (MEI), nos termos da Lei Complementar nº 128, de 2008. 
 A Resolução CODEFAT nº 740, de 10 de dezembro de 2014, aprovou a 
Programação Anual de Depósitos Especiais do FAT de 2015 – PDE/2015, autorizando a aplicação 
no valor de até R$ 3,7 bilhões. No exercício de 2015, foi aplicado em depósitos especiais o 
montante de R$ 3.270,0 milhões, representado 88,38% do valor programado. 
 O número de trabalhadores beneficiados por meio da concessão de crédito do 
PROGER apresentou crescimento de 111% em 2014 e de 40% em 2015. Avaliações realizadas no 
PROGER, em 1998, 2011 e 2014, com foco nas linhas voltadas para pequenos empreendedores, 
comprovaram sua eficácia. Comparando seus resultados, ambas demonstraram que o Programa foi 
extremamente bem sucedido ao democratizar o acesso ao crédito, pois a maioria dos beneficiários 
teve a primeira experiência em empréstimos a partir do Programa.  
 Isso significa, entre outras coisas, que o PROGER foi indispensável para que a 
grande maioria dos micro e pequenos empreendimentos beneficiados tivessem condições 
financeiras para ampliação ou criação de seus negócios. Além disso, o Programa se mostrou eficaz 
na geração e na manutenção de emprego, no aumento da renda dos beneficiários e na 
sustentabilidade dos empreendimentos financiados, sendo considerado pelos entrevistados como 
uma boa oportunidade para suas atividades. Ao longo dos anos, os depósitos especiais têm se 
constituído em uma das mais importantes fontes de recursos de financiamentos para o 
desenvolvimento econômico e social do País. 

GRÁFICO 12 

Evolução da execução dos Depósitos Especiais, de 1995 a 2015 

 
Fonte: CGER/DES/SPPE/MTPS 

 

Considerações finais 
Desde sua criação, o FAT vem cumprindo suas atribuições constitucionais com 

resultados econômicos superavitários, com impactos no patrimônio do Fundo, que, ao final de 2015, 
chegou ao montante de R$ 259,2 bilhões.  

Todavia, as receitas primárias do FAT tem se mostrado insuficientes para o 
pagamento de suas principais obrigações, com seguro desemprego e abono salarial. A 
Desvinculação de Receias da União (DRU) e as desonerações reduzem significativamente as 
receitas e, pelo lado das obrigações, o aumento considerável da formalidade – com direitos 
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extensivos a outras categorias, como o trabalhador doméstico – e a política de valorização do salário 
mínimo aumentaram as obrigações do Fundo. 

Diante das expectativas de baixo crescimento da economia brasileira, espera-se que o 
Governo Federal vença, em curto espaço de tempo, o desafio de promover ajustes econômicos que 
possam incentivar o crescimento econômico do País e, em decorrência, aumentar a receita primária 
do FAT. 

Outrossim, as projeções indicam que, mantidas as condições atuais, a cada ano, para 
manter o equilíbrio, o FAT necessitará de aportes do Tesouro Nacional ou utilizar recursos de sua 
receita financeira. Em 2013, por exemplo, o Fundo necessitou despender cerca de R$ 10 bi de 
recursos excedentes à reserva mínima de liquidez. 

Para o período de 2016 a 2019, projeta-se que as aplicações no Fundo Extramercado 
poderão ser reduzidas ao patamar da reserva mínima de liquidez (RML), em virtude do crescimento 
das despesas constitucionais de seguro desemprego e abono salarial.  

Nesse cenário, para manter a reserva e pagar os benefícios, a legislação estabelece 
que o FAT poderá exigir o retorno dos empréstimos constitucionais ao BNDES, conforme 
estabelece o art. 7º da Lei nº 8.019, de 1990, ou solicitar a antecipação das aplicações dos depósitos 
especiais, importante instrumento de geração de emprego e renda, conforme as diretrizes do 
CODEFAT, na forma de aplicação dos depósitos especiais do FAT nas instituições financeiras 
oficiais federais.   

Por todo o exposto, torna-se necessária uma discussão sobre as fontes e usos do 
Fundo. Nessa linha, destacam-se as contribuições da avaliação realizada pelo Tribunal de Contas da 
União (TCU), mediante o Acórdão nº 3130/2014, que apontou a necessidade de providências para 
manutenção do equilíbrio financeiro do FAT.  

A continuidade das discussões no âmbito dos Poderes Executivo e Legislativo é de 
suma importância para a perenidade do Fundo, frente ao compromisso de honrar os pagamentos de 
seguro desemprego e abono salarial, em benefício aos trabalhadores com vínculo formal de 
trabalho. 
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9. ANEXOS APÊNDICES 
 

Neste item serão anexados os Balanços e Demonstrativos Contábeis referentes ao 
exercício de 2015. 


