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MINISTÉRIO DO TRABALHO 

SECRETARIA EXECUTIVA DO CODEFAT 

 
 
ASSUNTO:   16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GAP/CODEFAT 
DIA           :   27 de agosto de 1993 
HORA      :    14 HORAS  
LOCAL    :    SALA DE REUNIÕES – 6º ANDAR – BLOCO F 
 
 
ITEM  1 Ata da reunião anterior. Será encaminhada posteriormente. 
 
ITEM 2 Exposição da DATAMEC sobre seus serviços prestados ao MTb. 
 
ITEM 3 Proposto cronograma de viagens para servidores diretamente responsáveis por áreas 

componentes do sistema público de emprego e membros do CODEFAT indicados pelo 
Conselho, para conhecimento de Sistemas Públicos de Emprego de outros paises. Dr. 
Ricardo Lima informou que o financiamento das viagens será pela OIT, com 
acompanhamento por técnicos daquela Instituição diretamente ligados ao Sistema. O 
roteiro de Relatório de viagens será bem definido para conhecimento do GAP e 
CODEFAT. Foi aprovado. 

  
ITEM 4 Apreciação dos Pareceres Técnicos dos SINE do Espírito Santo, Ceará e Brasília. Por já 

haver critérios estabelecidos pelo CODEFAT, ficou decidido que os técnicos do SINE 
devem analisar os Projetos, e caso haja a aprovação, apresentar ao GAP e CODEFAT. 

                  
ITEM 5 Apreciação da solicitação do Sindicato da Indústrias da Construção Naval de Itajaí e 

Navegantes. Ficou decidido que o representante da CUT, Ivan Guimarães, avisará o 
Sindicato solicitante da necessidade do mesmo fazer parte do acordo na Câmara Setorial 
para se habilitar ao crédito do BNDES. 

 
ITEM 6 Discussão e análise relativa à reestruturação  da SE/CODEFAT. Estão sendo realizados 

contatos com empresas de consultoria de Recursos Humanos para elaboração de um 
diagnóstico do Programa Seguro-Desemprego. Ficou decidido que haverá apresentação, 
em reunião do GAP, durante o mês de setembro, da empresa selecionada e conclusão do 
trabalho em janeiro de 94. 

 
ITEM 7 Apreciação do Plano de Informatização das DRT. O Conselheiro Fischer solicitou ao 

MTb documento informado local e número de pessoas existentes para operar os 
aparelhos. O técnico Álvaro, responsável pela CMI/MTb, informou que relatório com 
tais informações se encontra em fase de conclusão na SAG. Após breve discussão ficou 
aprovado a aquisição dos equipamentos cuja licitação deve acontecer após a conclusão 
da consultoria a ser realizada no Seguro-Desemprego. 

 
ITEM 8 Criação de comissão para estudar a reformulação da legislação do FAT e do Sistema de 

Emprego. O coordenador Dr. Ricardo, informou que será feito um documento jurídico 
básico pela SPES, que contará com a ajuda dos Assessores Parlamentares, Adolfo 
Furtado e Beatriz Azeredo. Ficou decidido que a versão preliminar será apresentada ao 
GAP dia 15/09 e ao CODEFAT dia 09/11. 
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ITEM 9 Síntese do Seguro-Desemprego e Informativo da Lei 4923/65 de junho de 93. Foram 
distribuídos para conhecimento dos membros do GAP. 

 
ITEM 10 Outros assuntos: 
 

– Identificação e Notificação do Abono Salarial. Através do cumprimento da Lei nº 
4923/65, da demanda do Seguro-Desemprego e da informação da RAIS, foram 
identificados 95% dos trabalhadores com direito ao abono, tendo sido aprovada a 
proposta da DATAMEC que trata da Prestação de Serviços Complementares de 
Informática e de Processamento de Dados, com vistas a executar o batimento dos dados 
da Lei nº 4923/65 e do Programa Seguro-Desemprego. Em seguida o Coordenador 
apresentou o Sumário de Ações proposto pela Bancada dos Trabalhadores e perguntou 
aos membros se tinham alguma sugestão, bem como informou da necessidade de se 
estabelecerem prazos para execução das ações programadas. Ficou decidido que as 
Ações propostas teriam a seguinte ordem: 1) – Estrutura de Pessoal do Programa de 
Seguro-Desemprego. Definição de modelo dentro das definições do CODEFAT, 
ficando como responsável o representante da CNF, Jorge Higashino, que manifestou 
haver necessidade da empresa conhecer o Programa Seguro-Desemprego para 
elaboração de um diagnóstico. A empresa selecionada  deverá apresentar a Proposta ao 
GAP em setembro  e terá como prazo final para conclusão dos trabalhos o mês de 
janeiro de 94. 2) – Iniciar as ações concretas para dar seqüência ao programa de 
informatização, inclusive acompanhado a licitação. O representante da Coordenação de 
Modernização e Informática/CMI, informou que será contratada empresa de Consultoria 
para elaboração do Plano Diretor de Informática – SE/CODEFAT e que, concluído e 
aprovado o Plano Diretor, será feita a licitação. 3) – Definir um Plano Diretor de 
Informática para o Seguro-Desemprego. O representante da CMI/MTb informou que 
paralelamente ao trabalho realizado pela DATAMEC, será contratada empresa de 
Consultoria para mapear os trabalhos que estão sendo realizados pela citada empresa. 4) 
– Aprimoramento das relações com SINE com vistas ao convênio/94. O Coordenador, 
informou da criação de Comissão para apresentar a conclusão do estudo  até 
setembro/93 para apresentação ao GAP. 5) – Estudo da Receita Federal, sobre a 
especificação das Contribuições Sociais. O representante do BNDES, Mário Esteves, 
ficou responsável pelo assunto para apresentação de Proposta. 

 
Após lida e aprovada, esta Memória será assinada pelo Coordenador e demais membros 

presentes do Grupo de Apoio ao CODEFAT. 
 
RICARDO ROBERTO DE ARAUJO LIMA              _______________________________ 
Coordenador 
 
MÁRIO ESTEVES /BNDES                                 _______________________________ 
 
ÁLVARO LUCHIEZI JUNIOR/MTb                    _______________________________ 
 
JORGE HIGASHINO/CNF                                        _______________________________ 
 
IVAN GONÇALVES R. GUIMARÃES/CUT                    _______________________________ 
 
PAULO MACHADO/MPS                                        _______________________________ 
 
CARLOS MANUEL A. P. DA SILVA/CNI                        _______________________________ 
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