
 1 

CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR 
ATA DA 138ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GTFAT 

 
DATA: 31 de maio de 2017. 

LOCAL: Sala de Reuniões, 9º andar, sala 902, Bloco F, Esplanada dos Ministérios. 

PARTICIPANTES: Alexandre de Luca Thomé, Coordenador do GTFAT e Secretário-Executivo 
do CODEFAT; Manoel Eugênio Guimarães de Oliveira, Representante Titular do MTb; Gustavo 
Alves Tillmann, Representante Titular do MF; Sérgio Luiz Maximino, Representante Titular do 
MPS; Luiz Carlos Galvão de Melo, Representante Titular do BNDES; Ailton de Jesus Araújo, 
Representante Titular da CTB; Alexandre Sampaio Ferraz, Representante Suplente da CUT; Carlos 
Alberto Salvatore, Representante Titular da CNS-Serviços; Sebastião Antunes Duarte, 
Representante Titular da CNTur; Thiago Luiz Ticchetti, Representante Titular da CNT; Joicy 
Damares Pereira, Representante Suplente da CNS-Saúde; Graciela Perotti, Representante Suplente 
da FENASEG.  
 

Aos trinta e um dias do mês de maio de dois mil e dezessete, no Edifício-Sede do Ministério do 1 

Trabalho – MTb, teve início a Centésima Trigésima Oitava Reunião Ordinária do Grupo Técnico 2 

do Fundo de Amparo ao Trabalhador – GTFAT, sob a coordenação do novo Secretário-3 

Executivo do CODEFAT, Sr. Alexandre de Luca Thomé. Tópico I – ABERTURA: O Diretor 4 

de Emprego e Renda, Sr. Hélio Francisco de Miranda, esclareceu que não ocupava mais a função 5 

de Secretário-Executivo do CODEFAT, agradecendo a todos pelo tempo em que esteve 6 

Coordenando o Grupo. Em seguida, apresentou o novo Diretor do Departamento de Gestão de 7 

Benefícios da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego, Sr. Alexandre de Luca Thomé, que 8 

também acumularia a competência de Secretário-Executivo do CODEFAT e Coordenador do 9 

GTFAT. Em seguida, o Coordenador do GTFAT cumprimentou a todos e deu boas-vindas ao 10 

novo Representante Titular do Ministério do Trabalho, Sr. Manoel Eugênio Guimarães de 11 

Oliveira. O Representante Titular do MF, Sr. Gustavo Alves Tillmann, solicitou um aparte para 12 

propor inversão de pauta, uma vez que gostaria de analisar a Ata da 137ª RO-GTFAT antes de 13 

sua aprovação. Desse modo, não havendo manifestação contrária dos demais Representantes, o 14 

Coordenador do GTFAT, dando prosseguimento a inversão de Pauta, passou ao Tópico III – 15 

ASSUNTOS PARA DISCUSSÃO: ITEM 2 - Proposta de Resolução que altera a de nº 710, 16 

de 22 de maio de 2013, que institui o Programa de Fomento à Inovação Tecnológica – 17 

FAT–INOVACRED destinada ao financiamento de projetos de inovação tecnológica de 18 

empresas. A Titular da Coordenação do Programa de Geração de Emprego e Renda – 19 

CPROGER, Sra. Lucilene Estevam Santana, destacou inicialmente que o FAT-INOVACRED foi 20 

criado pela Resolução CODEFAT n. 710/2013, com o escopo de oferecer apoio financeiro a 21 

projetos de inovação tecnológica de empresas brasileiras. Esclareceu que o Programa tinha como 22 
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foco aumentar a competitividade em busca do desenvolvimento sustentável dos negócios, sendo 23 

que o foco do FAT residia nas empresas de menor porte elegíveis ao Programa. Ressaltou que o 24 

Programa fazia parte da carteira de recursos do INOVACRED, operacionalizado pela 25 

Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP, com o diferencial de atuar descentralizadamente 26 

por meio de agentes credenciados. Sobre o assunto, informou que havia 17 agentes financeiros 27 

credenciados para operar o Programa em 22 Estados, tendo, até o momento, contratado, 28 

aproximadamente, R$267 milhões em 222 projetos de empresas com receita bruta anual de até 29 

R$16 milhões. Acrescentou que o principal tipo de inovação das empresas financiadas era de 30 

grau incremental, ou seja, àquelas que incluíam modificação, aperfeiçoamento, simplificação, 31 

consolidação e melhoria de produtos, processos, serviços e atividades de produção e distribuição. 32 

Por fim, esclareceu que a proposta em pauta seria aumentar o limite financiável de empresas com 33 

receita bruta anual ou anualizada de até R$10 milhões para R$2 milhões, e de empresas com 34 

receita bruta anual ou anualizada superior a R$10 milhões para R$3 milhões. Justificou que a 35 

proposta de alteração visava promover maior aderência de utilização dos recursos do FAT às 36 

bases operacionais do INOVACRED. Em seguida, o Coordenador do GTFAT indagou se havia 37 

alguma manifestação, em não havendo, colocou o item em apreciação, tendo sido considerado 38 

apto para ser encaminhado ao CODEFAT. Na sequência o Coordenador do GTFAT passou ao 39 

ITEM 3 - Proposta de Resolução que altera a de nº 782, de 26 de abril de 2017, que dispõe 40 

sobre a Programação Anual da Aplicação dos Depósitos Especiais do FAT – PDE, para o 41 

exercício de 2017. A Titular da Coordenação do Programa de Geração de Emprego e Renda – 42 

CPROGER lembrou que na 141ª Reunião Ordinária do CODEFAT, de 26 de abril de 2017, o 43 

Conselho aprovou a Programação Anual da Aplicação dos Depósitos Especiais do FAT – PDE, 44 

do exercício 2017, por meio da Resolução CODEFAT n. 782/2017. Sobre o assunto, explicou 45 

que, com base no cronograma de organização das reuniões do Conselho, após apreciação das 46 

minutas de resoluções pelo Grupo Técnico do FAT – GTFAT as mesmas eram encaminhadas à 47 

Consultoria Jurídica – CONJUR/MTb para avaliação da constitucionalidade e legalidade antes 48 

de serem submetidas à deliberação do Conselho. Contudo, a CONJUR/MTb só apresentou o 49 

Parecer n. 00189/2017/CONJUR-MTb/CGU/AGU após a ocorrência da Reunião Ordinária do 50 

CODEFAT. Afirmou que por meio do citado Parecer a Consultoria Jurídica vislumbrou óbice 51 

jurídico no § 3º do art. 2º que classificou como micro e pequenas empresas os empreendimentos 52 

com faturamento bruto anual de até R$10 milhões. A Coordenadora da CPROGER afirmou que 53 

no entendimento da CONJUR/MTb esse trecho destoou da temática geral tratada na minuta, em 54 

afronta ao artigo 7º do Decreto n. 4.176/2002 que estabelecia que projeto de ato normativo 55 

deveria ter um único objeto, exceto quando fosse projetos de codificação. Assim sendo, 56 



 3 

informou que a equipe técnica do MTb, diante do impedimento ressaltado pela CONJUR/MTb, 57 

entendeu ser oportuno propor a exclusão do § 3º do art. 2º da Resolução CODEFAT n. 782/2017. 58 

Esclareceu que a supressão do parágrafo não refletiria em prejuízo para a execução da PDE, uma 59 

vez que o limite de faturamento das empresas estava previsto nas resoluções que 60 

regulamentavam as bases operacionais dos Programas e Linhas de Crédito Especial. Dando 61 

continuidade, o Coordenador do GTFAT abriu inscrições para manifestação. O Representante 62 

Suplente da CUT, Sr. Alexandre Sampaio Ferraz, sugeriu que todas as resoluções referentes à 63 

PDE aprovadas pelo Conselho em anos anteriores fossem revisadas, de modo a verificar se 64 

também apresentavam o mesmo óbice jurídico. Posteriormente, destacou que não considerava 65 

que o tema tratado no § 3º do art. 2º da Resolução CODEFAT n. 782/2017, destoava da temática 66 

da Resolução, uma vez que o Programa de Geração de Emprego e Renda – PROGER, também 67 

estava no âmbito da PDE. Indagou, ainda, sobre a possibilidade de um novo Parecer sobre o 68 

tema. O Representante Titular do MTb, Sr. Manoel Eugênio Guimarães de Oliveira, informou 69 

que não havia necessidade de revisar as demais resoluções, uma vez que o Parecer da 70 

CONJUR/MTb não as invalidava. Ratificou que o respectivo Parecer apenas destacava a 71 

estranheza em se disciplinar duas matérias diferentes, ainda que correlatas, em um mesmo ato. 72 

Observou, ainda, que não havia necessidade da um segundo Parecer Jurídico acerca do tema, 73 

uma vez que a manifestação da CONJUR/MTb era clara e a questão visava apenas o purismo do 74 

ato. No entanto, afirmou que, havendo divergência de entendimento, as áreas técnicas envolvidas 75 

poderiam manifestar-se e o conflito seria encaminhado à Advocacia-Geral da União – AGU. O 76 

Representante Titular do BNDES, Sr. Luiz Carlos Galvão de Melo, expressou sua preocupação 77 

pelo fato de o CODEFAT votar e aprovar matérias que ainda não haviam sido analisadas pela 78 

Consultoria Jurídica do Ministério. Desse modo, questionou o motivo pelo qual a CONJUR/MTb 79 

não havia se manifestado tempestivamente, ou seja, antes do assunto ser apresentado na reunião 80 

do Conselho. A Coordenadora da CPROGER informou que o atraso ocorreu em razão da grande 81 

demanda de análise pela CONJUR/MTb e, portanto, o processo não havia retornado antes da 82 

deliberação do tema no CODEFAT. Contudo, afirmou que todas as providências estavam sendo 83 

tomadas para que isso não ocorresse novamente. Destacou, ainda, que a área analisou o 84 

respectivo Parecer e considerou oportuno submeter ao Conselho a retirada do item da Resolução, 85 

já que este constava de todas as outras resoluções que regulamentavam o PROGER. Além disso, 86 

observou que a retirada do item também evitaria o surgimento de dúvidas no futuro. O 87 

Representante do BNDES registrou que para questões futuras deveria ser analisada a relevância e 88 

urgência de um tema antes de ser apresentado ao CODEFAT sem um Parecer Jurídico, de forma 89 

a resguardar o Conselho. A Coordenadora da CPROGER reafirmou que estavam sendo tomadas 90 
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todas as medidas necessárias para que o fato não voltasse a ocorrer e que o Representante do 91 

MTb poderia dar maiores esclarecimentos. O Representante do MTb lembrou que o ato de 92 

submeter as minutas de resoluções a uma análise prévia da CONJUR/MTb havia sido uma 93 

medida implementada há pouco menos de dois anos pelo anterior Ministro. No entanto, afirmou 94 

que esse procedimento não era prática comum nos demais Colegiados atuantes na Esplanada dos 95 

Ministérios. Acrescentou que o CODEFAT tinha caráter deliberativo e historicamente a maioria 96 

das resoluções haviam sido discutidas e aprovadas apenas em âmbito técnico, havendo oitiva da 97 

área jurídica tão somente quando surgiam dúvidas jurídicas instransponíveis no momento. 98 

Ressaltou, também, que a CONJUR era um órgão de assessoramento jurídico ao Ministro e, além 99 

disso, havia escassez de recursos humanos para acompanhar o acréscimo da demanda. Por fim, 100 

registrou que os Representantes poderiam tranqüilizar-se, pois o ocorrido não colocava em risco 101 

a gestão do Conselho. O Representante Titular do MF observou que o ajuste na Resolução 102 

tratava mais de forma do que de mérito. Em seguida, manifestou apoio ao Representante do 103 

MTb, tendo destacado que não era possível exigir da CONJUR/MTb a análise prévia de todas as 104 

minutas de resoluções tempestivamente, uma vez que já haviam muitas demandas do próprio 105 

Ministério do Trabalho. Acrescentou, ainda, que embora um Parecer Jurídico desse maior 106 

conforto as tomadas de decisões do Conselho, a responsabilidade dos atos ainda recairia sobre o 107 

CODEFAT que era soberano para decidir. Em seguida, o Coordenador do GTFAT indagou se 108 

havia mais alguma manifestação, em não havendo, colocou o item em apreciação, tendo sido 109 

considerado apto para ser encaminhado ao CODEFAT. Prosseguindo, passou ao ITEM 4 - 110 

Proposta de Resolução que disciplina o pagamento do Abono Salarial referente ao exercício 111 

de 2017/2018. O Chefe da Divisão do Abono Salarial, Sr. Márcio Ubiratan, cumprimentou os 112 

presentes e declarou que apresentaria a proposta de calendário para o pagamento do Abono 113 

Salarial, referente ao exercício 2017/2018. Informou que o Abono Salarial era um benefício 114 

garantido pela Constituição Federal e teria direito ao benefício os empregados de empregadores 115 

que contribuíam para o Programa de Integração Social – PIS ou para o Programa de Formação 116 

do Patrimônio do Servidor Púbico – PASEP. Para usufruir do benefício o trabalhador precisaria 117 

ter, no mínimo, 5 anos de cadastro do PIS/PASEP, ter recebido, em média, até 2 salários 118 

mínimos de remuneração mensal, e ter trabalhado por pelo menos 30 dias no ano-base. 119 

Esclareceu que o próximo pagamento do benefício seria referente à Relação Anual de 120 

Informações Sociais – RAIS de 2016, e que diferente do que ocorria no passado em que o 121 

pagamento do Abono Salarial correspondia ao valor integral do salário mínimo, agora o valor 122 

seria proporcional ao tempo em que o trabalhador esteve empregado, em outras palavras, a cada 123 

30 dias trabalhados representaria 1/12 do salário mínimo vigente. Destacou que a estimativa de 124 
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pagamento durante o exercício 2017/2018 (de junho de 2017 a junho de 2018) seria de R$16,5 125 

bilhões, com cobertura de, aproximadamente, 24 milhões de beneficiários. Em seguida, passou a 126 

apresentar sobre as formas de pagamento do benefício, conforme a seguir: i) crédito em conta, 127 

escalonado por data de aniversário (CAIXA), e Final da inscrição (Banco do Brasil); ii) saque 128 

diretamente no caixa ou  por meio do Cartão Cidadão (CAIXA), de acordo com o calendário de 129 

pagamento; e, iii) pagamento na modalidade FOPAG (Banco do Brasil), onde o benefício seria 130 

disponibilizado no contracheque do servidor. Em seguida, passou a discorrer sobre a distribuição 131 

do calendário de pagamento da CAIXA, ressaltando que esse levaria em consideração o mês de 132 

aniversário do trabalhador, sendo assim, para pagamento dentro do exercício de 2017, seriam 133 

pagos os aniversariantes dos meses de julho a dezembro; e, para os nascidos de janeiro a junho, 134 

seria pago no próximo exercício. Também apresentou o calendário de pagamento do Banco do 135 

Brasil, informando que o pagamento se daria com base no número final de inscrição do PASEP, 136 

enquanto na modalidade FOPAG o pagamento seria pago no começo do cada mês, a iniciar em 137 

01/08/2017 até 01/03/2018. Prosseguindo, destacou o histórico de pagamento do Abono Salarial 138 

no país, esclarecendo que o slide apresentado aos Representantes registrava dados até abril/2017, 139 

no montante de 22,3 milhões de benefícios pagos, porém informou que o dado mais recente já 140 

evidenciava o número de 22,4 milhões de benefícios liberados e que ainda havia expectativa de 141 

pagamento de 1.837.000 até 30 de junho futuro. Lembrou que em 2016 o calendário de 142 

pagamento do Abono Salarial foi prorrogado pelo Conselho por duas vezes consecutivas, a fim 143 

de atingir maior número de beneficiários, afirmou que tal iniciativa alcançou o adicional de 144 

347.000 beneficiários. Dessa forma, apresentou as iniciativas que foram desenvolvidas pela área 145 

técnica, para maximizar o pagamento do benefício: i) ferramenta de consulta, para uso dos 146 

trabalhadores beneficiários do Programa, que estaria disponível a partir da data provável de 1º de 147 

junho de 2017, no Portal do Ministério do Trabalho; ii) divulgação nominal dos beneficiários, 148 

por Unidade da Federação, no Portal do Ministério; e, iii) envio de mala direta e correspondência 149 

eletrônica aos empregadores, a fim de comunicar ao trabalhador sobre o benefício disponível. 150 

Por fim, agradeceu e colocou-se a disposição para esclarecimentos adicionais. O Coordenador do 151 

GTFAT abriu inscrições para manifestação. O Representante do MF perguntou qual era o 152 

percentual da taxa de cobertura de pagamento do Abono Salarial atualmente. O Chefe de Divisão 153 

do Abono Salarial esclareceu que até maio/2017 haviam sido realizados 92,4% dos pagamentos, 154 

restando o total de 1,8 milhão de beneficiários com saldo disponível para saque até 30 de 155 

junho/2017. Em seguida, o Coordenador do GTFAT indagou se havia mais alguma 156 

manifestação, em não havendo, colocou o item em apreciação, tendo sido considerado apto para 157 

ser encaminhado ao CODEFAT. Na sequência, passou ao ITEM 5 - Proposta de Resolução 158 
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que aprova a distribuição de recursos para o exercício de 2017 entre as modalidades no 159 

âmbito do QUALIFICA BRASIL, em atendimento ao disposto no inciso V do art. 24, da 160 

Resolução nº 783, de 26 de abril de 2017. O Diretor do Departamento de Políticas de 161 

Empregabilidade - DPE, Sr. Higino Brito Vieira, esclareceu que faria breve apresentação sobre a 162 

proposta de distribuição de recursos entre as modalidades no âmbito do Programa Nacional de 163 

Qualificação Social e Profissional – QUALIFICA BRASIL, para o exercício de 2017. Passou a 164 

apresentar a distribuição por modalidade, conforme a seguir: i) Projetos de Qualificação: seria 165 

destinado no mínimo 80% dos recursos disponíveis. Explicou que se tratava dos projetos de 166 

qualificação presencial realizados pelo Ministério; ii) Qualificação à Distância: no máximo 19% 167 

dos recursos; iii) Certificação Profissional: 1%, para o caso das chancelas que possam ser 168 

trabalhadas junto as certificações dos trabalhadores no âmbito do mercado de trabalho; e, iv) 169 

Passaporte Qualificação: sem recurso disponível. Justificou que não havia recurso disponível 170 

para a referida modalidade. Por fim, agradeceu e colocou-se à disposição. O Coordenador do 171 

GTFAT abriu inscrições para manifestação. O Representante do BNDES sugeriu que na 172 

apresentação a ser feita ao CODEFAT fosse incluído no slide 2 uma terceira coluna contendo os 173 

valores em reais correspondentes aos recursos distribuídos por cada modalidade. O Diretor do 174 

DPE esclareceu que na Lei Orçamentária Anual – LOA/2017 havia uma dotação orçamentária no 175 

montante de R$86 milhões para a Qualificação Social e Profissional dos Trabalhadores. Em 176 

seguida, passou a citar, em valores monetários, a proposta de distribuição dos recursos entre as 177 

modalidades do Qualifica Brasil, conforme a seguir: i) Projetos de Qualificação – R$ 68,8 178 

milhões, no mínimo; ii) Qualificação à Distância – R$16,3 milhões, no mínimo; e, iii) 179 

Certificação Profissional – R$860,3 mil. Acrescentou que os valores constavam da Nota Técnica 180 

n. 411/2017 – DPE/SPPE/MTb, de 19 de maio de 2017, parte integrante do material entregue aos 181 

Representantes, no entanto incluiria essas informações para apresentação ao Conselho. O 182 

Representante do BNDES indagou se esses valores estavam sujeito a contingenciamento, tendo o 183 

Diretor do DPE confirmado. Na sequência, o Coordenador do GTFAT indagou se havia mais 184 

alguma manifestação, em não havendo, colocou o item em apreciação, tendo sido considerado 185 

apto para ser encaminhado ao CODEFAT. Na sequência, retomando a ordem de Pauta, o 186 

Coordenador do GTFAT passou ao Tópico II – APROVAÇÃO DE ATA: ITEM 1 - Ata da 137ª 187 

Reunião Ordinária, realizada em 29 de março de 2017. O Coordenador do GTFAT indagou se 188 

havia alguma manifestação pertinente à Ata, em não havendo, colocou o item em apreciação, 189 

tendo sido aprovada. Em seguida, o Coordenador do GTFAT informou que o ITEM 6 – 190 

Proposta de Mapeamento de Demandas de Qualificação Social e Profissional – MDQSP, 191 

exercício 2017, em atendimento ao disposto no § 4º do art. 20 e no Inciso VII do art. 24 da 192 
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Resolução nº 783, de 26 de abril de 2017, foi retirado de pauta a pedido do Diretor do DPE e 193 

seria apresentado em uma próxima reunião. Dando continuidade, passou ao ITEM 7 - Proposta 194 

de Resolução que altera a Resolução n. 780, de 14 de dezembro de 2016, que estabelece 195 

diretrizes básicas para a Padronização da Rede de Atendimento do Sistema Nacional de 196 

Emprego – SINE. A Técnica da Coordenação-Geral do Sistema Nacional de Emprego – SINE, 197 

Sra. Tatiana Neves Silveira Pinto, esclareceu que a Proposta de alteração a Resolução n. 780, de 198 

14 de dezembro de 2016, tratava-se apenas da inclusão um novo produto – a Cartilha de 199 

Atendimento ao Trabalhador em Condições Vulneráveis no SINE. Informou que esse era mais 200 

um produto da Cooperação Técnica entre o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID e 201 

o Ministério do Trabalho – MTb. Lembrou que essa era uma Cooperação Técnica não 202 

reembolsável, oriunda do Programa Especial para o Emprego, a Redução da Pobreza e o 203 

Desenvolvimento Social, em apoio aos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio – Fundo 204 

Social. Destacou que o principal objetivo dessa Cooperação era apoiar a padronização e a 205 

melhoria dos serviços do SINE. Acrescentou que o papel do BID era contratar consultores para 206 

realização das atividades e disponibilizar técnicos/especialistas da própria Instituição para a 207 

condução dos trabalhos, junto aos consultores e equipe técnica do Ministério. Esclareceu que ao 208 

MTb cabia coordenar a execução do projeto (grupo técnico multidisciplinar – SPPE), juntamente 209 

com o BID, consultores e rede de atendimento, além da análise e aprovação dos produtos. 210 

Informou que a Cartilha era voltada para os atendentes da Rede SINE e tinha por objetivo 211 

auxiliar o atendimento prestado ao trabalhador que se encontrava em condições de 212 

vulnerabilidade social. Observou que a equipe técnica havia se preocupado em destacar a 213 

importância da prestação de atendimento digno e adequado, considerando as especificidades em 214 

cada caso, uma vez que o Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda buscava maior 215 

efetividade na colaboração de trabalhadores na atividade produtividade visando sua inclusão 216 

social. Informou, ainda, que a Cartilha estava em consonância com a Agenda Nacional do 217 

Trabalho Decente, buscando promover formas de inclusão sócio produtiva do trabalhador no 218 

mercado de trabalho. Na sequência, passou a citar os tópicos abordados pela Cartilha, conforme 219 

a seguir: i) atendimento a trabalhadores em condição vulnerável no SINE; ii) canais alternativos 220 

de comunicação com o trabalhador em condição vulnerável; iii) direitos do trabalhador; iv) ações 221 

de fomento ao empreendedorismo e à economia solidária e apoio ao trabalhador autônomo; v) 222 

Programas de elevação de escolaridade e de qualificação profissional; vi) outras políticas de 223 

inclusão social; e, vii) dados estatísticos a respeito do trabalhador em condições vulneráveis no 224 

mercado de trabalho. Acrescentou que a Cartilha seria importante para que os atendentes da 225 

Rede SINE pudessem prestar um serviço de qualidade a esse público, uma vez que estariam 226 



 8 

munidos de um maior número de informações. Por fim, destacou que a Coordenadora-Geral do 227 

CODEFAT, parte fundamental no Grupo de Trabalho junto ao BID, poderia complementar as 228 

informações repassadas. A Coordenadora-Geral do CODEFAT destacou que havia sido um 229 

acontecimento extraordinário o MTb ter conseguido recursos externos para apoiar o projeto de 230 

reestruturação do SINE e que esse produto era resultado da parceria com o BID e fazia parte de 231 

um projeto bem maior – melhorar o desempenho do Sistema Público de Emprego. Nesse sentido, 232 

lembrou que, atualmente, estava em andamento o Projeto de Lei do SINE, que tinha por objetivo 233 

melhorar o processo de transferência de recursos. Sobre a Cartilha, esclareceu que essa integrava 234 

o projeto de padronização de serviços do SINE, que objetivava fornecer aos trabalhadores um 235 

atendimento igualitário em qualquer lugar do País. Acrescentou que esse era um trabalho 236 

importantíssimo e envolvia muitos esforços da equipe técnica, tanto do MTb como do BID e que, 237 

embora houvesse limitação na tiragem da Cartilha, todos deveriam empenhar-se na sua 238 

divulgação, uma vez que a respectiva Cartilha constaria do Portal FAT. O Coordenador do 239 

GTFAT abriu inscrições para manifestação. O Representante Titular da CTB, Sr. Ailton de Jesus 240 

Araújo, parabenizou a iniciativa e indagou se a Cartilha também seria disponibilizada às 241 

entidades Sindicais que a solicitassem. A Técnica do SINE informou que ainda não sabia o 242 

limite de tiragem disponível e que no momento priorizariam a distribuição para a Rede SINE e 243 

as Superintendências Regionais do Trabalho e Emprego – SRTE. Acrescentou que, havendo 244 

sobra de material, as entidades interessadas poderiam entrar em contato e a Cartilha seria 245 

enviada. No entanto, lembrou que a Cartilha em formato PDF seria disponibilizada nos Portais 246 

do Ministério do Trabalho, do FAT e do Emprega Brasil. O Representante do MF destacou que a 247 

Cartilha era um material de excelente qualidade, tendo parabenizado a equipe técnica, bem como 248 

o MTb como um todo pela iniciativa em fazer a parceria com o BID e buscar recursos externos 249 

para realizar o projeto. Em seguida, o Coordenador do GTFAT indagou se havia mais alguma 250 

manifestação, em não havendo, colocou o item em apreciação, tendo sido considerado apto para 251 

ser encaminhado ao CODEFAT. Na sequência, passou ao Tópico IV – APRESENTAÇÃO: 252 

ITEM 8 - Tema: Apresentação do Painel do Mercado de Trabalho (dados atualizados do 253 

primeiro trimestre de 2017), pelo Observatório do Trabalho – SPPE/MTb. O Técnico do 254 

Observatório, Sr. Felipe Vella Pateo, esclareceu que apresentaria um instrumento desenvolvido 255 

pelo MTb, objetivando acompanhar a evolução do mercado de trabalho e assim qualificar e dar 256 

subsídio aos debates de Políticas Públicas de Emprego. Destacou que recentemente o 257 

Observatório do Trabalho havia sido instituído dentro da estrutura do Ministério do Trabalho 258 

como uma Coordenação, passando a ser a Coordenação do Observatório do Trabalho, parte 259 

integrante da Coordenação-Geral de Cadastro, Identificação Profissional e Estudos – 260 
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CGET/DER/SPPE/MTb. Acrescentou que o Decreto Presidencial n. 8.894, de 3 de novembro de 261 

2016, determinou que competia a Secretaria de Políticas Públicas de Emprego – SPPE/MTb 262 

promover o desenvolvimento da Rede de Observatórios do Trabalho, cabendo ao Departamento 263 

de Emprego e Renda – DER/SPPE/MTb, supervisionar, orientar e coordenar as atividades do 264 

Observatório Nacional do Mercado de Trabalho. Em seguida, passou a apresentar a estrutura de 265 

atuação do Observatório, citando seus dois grandes eixos: i) os projetos de gestão da informação; 266 

e, ii) articulação institucional da Rede de Observatórios do Trabalho. Acrescentou que o objetivo 267 

era promover a capilaridade dos Observatórios em todo o território brasileiro, tendo como 268 

instâncias de interlocução o MTb, as Superintendências, as Secretarias, o CODEFAT, as 269 

Comissões de Emprego, a Sociedade Civil, bem como as entidades sindicais e patronais. 270 

Informou que apresentaria o Painel do Mercado de Trabalho, um dos grandes projetos de gestão 271 

da informação. Destacou que esse projeto estava organizado em onze eixos temáticos planejados 272 

para abordar informações atualizadas do mercado de trabalho. No entanto, esclareceu que desses 273 

onze eixos, apenas quatro estavam prontos, citando-os, conforme a seguir: i) rendimentos; ii) 274 

configuração setorial; iii) desligamentos; e, iv) posição na ocupação e informalidade. 275 

Acrescentou que, os eixos da Caracterização do Desemprego – fundamental para análise da 276 

realidade do mercado de trabalho – e o da Caracterização das Políticas Públicas de Emprego, 277 

Trabalho e Renda, o qual permitiria que a sociedade acompanhasse o desenvolvimento das 278 

diversas políticas públicas de emprego realizadas pelo MTb, ainda estavam em desenvolvimento. 279 

Explicou que, atualmente, trabalhavam com dados produzidos pelo próprio MTb (Relação anual 280 

de Informações Sociais – RAIS e  do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – 281 

CAGED), além de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, divulgados 282 

trimestralmente na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua – PNAD Contínua. 283 

Ressaltou que nos próximos eixos também seriam incluídos dados das políticas realizadas pelo 284 

Ministério do Trabalho, como por exemplo, da intermediação de mão de obra, do seguro-285 

desemprego e das políticas de microcrédito do PROGER, além de dados dos 286 

microempreendedores individuais e do Cadastro Único. Informou que o link de acesso ao Painel 287 

era o www.mercadodetrabalho.mte.gov.br, e que caso desejassem os Representantes do GTFAT 288 

poderiam acessá-lo mais tarde. Passou a navegar por meio do link, apresentando o conteúdo do 289 

Painel ao Grupo Técnico. Em seguida, passou a explicar a respeito dos eixos da Posição na 290 

Ocupação e Informalidade. Afirmou que esse eixo trazia dados da taxa da informalidade em todo 291 

o território nacional, sendo esses agregados a nível estadual, contando, inclusive, com gráfico de 292 

calor, e agregados por setor. Destacou, ainda, que o eixo apresentava um conjunto de 293 

informações sobre a posição na ocupação, ou seja, a forma como estavam divididos os 294 
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trabalhadores por ocupação, como por exemplo, empregados do setor privado com e sem carteira 295 

assinada, trabalhadores por conta própria, servidores públicos, trabalhadores domésticos, entre 296 

outros. Apresentou, também, o estoque total de trabalhadores no Brasil que permitia identificar 297 

essa distribuição de trabalhadores por grau de instrução, faixa etária, gênero, e outros. 298 

Acrescentou que todos esses dados mencionados poderiam ser verificados no gráfico interativo, 299 

possibilitando que o público filtrasse as informações desejadas. Esclareceu que o gráfico também 300 

apresentava as informações a nível estadual, havendo a possibilidade de gerar relatórios para que 301 

as informações fossem apresentadas de forma mais detalhadas. Destacou, ainda, que a partir 302 

desse eixo, as seguintes políticas e ações poderiam ser avaliadas e orientadas: i) divulgação 303 

pública de uma taxa de informalidade para o Estado; ii) Microcrédito Produtivo Orientado para 304 

os trabalhadores por conta própria por setor; iii) apoio a formalização de trabalhadores por conta 305 

própria (Microempreendedores Individuais – MEI e outros formatos) por setor; iv) 306 

acompanhamento da evolução da quantidade de trabalhadores sem registro de Carteira Assinada 307 

(doméstico privado) por setor; e, v) acompanhamento da evolução da caracterização da situação 308 

ocupacional por grupo de gênero, faixa etária e escolaridade. Em seguida, a Técnica do 309 

Observatório, Sra. Mariana Eugênio Almeida, passou a complementar a apresentação, 310 

informando que por meio do Eixo Setorial poderiam ser avaliadas e orientadas as seguintes 311 

políticas e ações: i) o diagnóstico do saldo de geração de empregos por setor – orientar políticas 312 

de fomento setoriais estaduais e municipais; ii) o acompanhamento do saldo de empregos por 313 

atividades econômica (divisão CNAE) – subsidiar intervenções pontuais; iii) permitir a previsão 314 

de necessidade de qualificação de atividades em crescimento; e, iv) a identificação de segmentos 315 

econômicos com situações problemáticas para intervenção (setor, subsetor e divisão CNAE): 316 

queda nas admissões, aumento nas demissões, informalidade, rotatividades. Destacou que no 317 

Eixo Setorial eram feitas análises da evolução de empregos nos principais setores econômicos, 318 

comparando dados do emprego formal MTb (RAIS e CAGED) com dados do mercado formal 319 

como um todo (PNAD Contínua). Informou, ainda, que o painel da Configuração Setorial 320 

permitia a desagregação das informações por Unidade Federativa, além de possibilitar o 321 

download das imagens e a geração de relatórios com maior detalhamento dos dados. Na 322 

sequência, passou a apresentar o Eixo de Desligamentos, tendo informado que o objetivo desse 323 

painel era apresentar dados da rotatividade. Observou que havia um gráfico com a evolução dos 324 

desligamentos e esse Eixo permitiria identificar quais eram os tipos de desligamentos, por 325 

exemplo, com ou sem justa causa, a pedido, por morte, por aposentadoria ou outros. Além disso, 326 

esclareceu que nesse painel também era possível a geração de relatórios de evolução setorial do 327 

estoque de empregos, podendo, inclusive, serem analisados por CNAE. Acrescentou que outro 328 
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relatório importantíssimo que poderia ser gerado a partir desse eixo era o Relatório de Problemas 329 

na Estrutura Social, que identificava quais atividades/setores apresentavam queda nas admissões 330 

ou aumento nas demissões, o que permitiria a análise da taxa da rotatividade por setor. Em 331 

seguida, passou a citar as principais políticas que poderiam ser avaliadas e orientadas a partir do 332 

Eixo de Desligamento: i) acompanhamento da taxa de evolução da taxa de desligamentos por 333 

setor – identificação do crescimento da demanda por intermediação de mão de obra e 334 

recolocação no mercado; ii) elaboração de programas para atender empresas de segmentos 335 

econômicos que estão apresentando maior número de desligamentos; e, iii) elaboração de 336 

programas para atender especificamente aos trabalhadores mais atingidos pelo desligamento 337 

(identificados por CBO ou divisão CNAE). Destacou que a ideia era de que as ferramentas 338 

fossem utilizadas o máximo possível pelos gestores estaduais e municipais. O Técnico do 339 

Observatório solicitou um aparte apenas para esclarecer que constavam também dados a níveis 340 

municipais dos dois últimos eixos apresentados. O Coordenador do GTFAT abriu inscrições para 341 

manifestação. O Representante Titular da CNS-Serviços, Sr. Carlos Alberto Salvatore Filho, 342 

parabenizou o excelente trabalho realizado pelo Observatório, tendo registrado que essa era uma 343 

ferramenta fantástica, em especial, para professores e técnicos que desejassem aprofundar seus 344 

estudos no assunto. O Representante da CUT indagou sobre a possibilidade de incluir no Painel 345 

do Mercado de Trabalho dados dos empregadores, por exemplo, quais setores empregavam mais 346 

ou quais pagavam melhores salários. Além disso, questionou também sobre o porquê não haviam 347 

sido incluídos os dados da rotatividade. O Técnico do Observatório informou que no Eixo de 348 

Caracterização das Empresas já estava previsto a inclusão de dados mais detalhados sobre as 349 

empresas. Acerca do segundo questionamento, informou que houve dificuldade técnica com os 350 

cálculos da rotatividade, no entanto a ideia era incluir esses indicadores no Painel de 351 

Desligamentos assim que possível. O Representante do MF também parabenizou o trabalho da 352 

equipe técnica do Observatório e pela apresentação de informações bem consolidadas. Na 353 

sequência, o Coordenador do GTFAT indagou se havia mais alguma manifestação, em não 354 

havendo, informou que haveria reunião extraordinária do GTFAT no próximo dia 12 de junho 355 

para tratar da Proposta Orçamentária do FAT para o exercício de 2018. Em seguida, passou ao 356 

Tópico V – OUTROS ASSUNTOS: ITEM 9 – Entrega dos seguintes documentos: 9.1 - 357 

Boletim de Informações Financeiras do FAT – 1º Bimestre/2017; 9.2 - Periódico INFORME 358 

PROGER – Dados até fevereiro de 2017; 9.3 - Informativo da Secretaria de Políticas 359 

Públicas de Emprego - SPPE/MTb sobre a situação das prestações de contas de convênios 360 

com recursos do FAT; 9.4 – Boletim da Secretaria Executiva do CODEFAT sobre o 361 

comportamento do mercado de trabalho e o andamento das ações custeadas com recursos 362 
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do FAT; e, 9.5 – Relatório de Execução da PDE – REL-PDE. O Coordenador do GTFAT 363 

informou que os documentos em referência se encontravam na mídia digital distribuída a cada 364 

Representante no início dos trabalhos. O Representante do MF solicitou um aparte para verificar 365 

sobre a possibilidade de que fosse realizada apresentação pela equipe técnica do Tesouro 366 

Nacional, na próxima reunião extraordinária do GTFAT, uma vez que o principal item de Pauta 367 

seria a Proposta Orçamentária do exercício de 2018, tendo o Coordenador do GTFAT 368 

concordado e informado que oficializaria a inclusão da apresentação na Pauta da reunião, via 369 

mensagem eletrônica. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e esgotada a Pauta, o 370 

Coordenador do GTFAT deu por encerrada a reunião. E, para constar, eu, Alexandre de Luca 371 

Thomé, Secretário-Executivo do CODEFAT e Coordenador do GTFAT, lavrei a presente Ata 372 

que, após aprovada, será assinada por mim e pelos demais membros do Grupo. 373 
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