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CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR 
ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GTFAT 

 
DATA: 27 de setembro 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; Gustavo Alves Tillmann, Representante Titular do MF; Hébrida Verardo Moreira 
Fam, Representante Titular do MDIC; Lucikelly dos Santos Lima, Representante Titular do MP; 
Luiz Carlos Galvão de Melo, Representante Titular do BNDES; Suely Barrozo Lopes, 
Representante Suplente do MTb; Marcos Perioto, Representante Titular da Força Sindical; Raul 
Araujo Santos, Representante Titular da UGT; Geraldo Gonçalves de Oliveira Filho, Representante 
Titular da NCST; Ernesto Luiz Pereira Filho, Representante Titular da CSB; Alexandre Sampaio 
Ferraz, Representante Suplente da CUT; Angra Máxima Barbosa, Representante Titular da 
CONSIF; Sebastião Antunes Duarte, Representante Titular da CNTur; Thiago Luiz Ticchetti, 
Representante Titular da CNT; Antônio Lisboa Cardoso, Representante Suplente da CNC;  Rafael 
Ernesto Kieckbusch, Representante Suplente da CNI .  
 

Aos vinte e sete dias do mês de setembro de dois mil e dezessete, no Edifício-Sede do Ministério 1 

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

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

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

GTFAT cumprimentou a todos, em especial, ao Sr. Antônio Lisboa Cardoso, Representante 5 

Suplente da CNC; a Sra. Angra Máxima Barbosa, Representante Titular da CONSIF; o Sr. Rafael 6 

Ernesto Kieckbusch, Representante Suplente da CNI, a Sra. Lucikelly dos Santos Lima, 7 

Representante Titular do MP; e a Sra. Hébrida Verardo Moreira Fam, Representante Titular do 8 

MDIC pela primeira participação nas reuniões do Grupo Técnico. Em seguida, passou ao Tópico 9 

II – APROVAÇÃO DE ATA: ITEM 1 – Ata da 26ª Reunião Extraordinária e da 139ª 10 

Reunião Ordinária, realizadas em 12 de junho e 26 de julho de 2017, respectivamente. O 11 

Coordenador do GTFAT questionou se havia alguma manifestação pertinente a Ata da 26ª 12 

Reunião Extraordinária e da 139ª Reunião Ordinária, realizadas em 12 de junho e 26 de julho de 13 

2017, respectivamente. Em não havendo, colocou o item em apreciação, tendo sido consideradas 14 

aprovadas as Atas. Em seguida, passou ao Tópico III – ASSUNTOS PARA DISCUSSÃO - 15 

ITEM 2 – Proposta de Resolução que altera a Programação Anual da Aplicação dos 16 

Depósitos Especiais do FAT para o exercício de 2017 – PDE/2017, de que trata a Resolução 17 

nº 782, de 26 de abril de 2017. A Coordenadora-Geral de Emprego e Renda – 18 

CPROGER/DER/SPPE/MTb, Sra. Lucilene Estevam Santana, lembrou que as principais ações 19 

de emprego financiadas com recursos do FAT estavam estruturadas em torno de dois programas: 20 

i) o Programa do Seguro-Desemprego; e, ii) o Programa de Geração de Emprego e Renda do 21 
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FAT – PROGER. Esclareceu que o Programa do Seguro-Desemprego tinha as seguintes 22 

finalidades: i) prover assistência financeira temporária ao trabalhador em virtude de dispensa 23 

sem justa causa, inclusive indireta; ii) custeio do Abono Salarial PIS/PASEP; e, iii) auxiliar os 24 

trabalhadores na busca ou preservação do emprego, por meio de ações integradas de orientação, 25 

recolocação e qualificação profissional. Quanto ao PROGER, esclareceu que seu objetivo era 26 

incrementar a política pública de combate ao desemprego, mediante a utilização de recursos de 27 

depósitos especiais do FAT. Sobre o modelo operacional do PROGER, informou que o 28 

Ministério do Trabalho – MTb atuava na gestão, avaliação e monitoramento do Programa, 29 

contudo não interferia nas análises e aprovações do crédito. Destacou que o PROGER era 30 

regulamentado por duas resoluções, sendo: i) a Resolução CODEFAT n. 439, de 2 de junho de 31 

2005, que dispunha sobre a alocação de recursos do FAT, em depósitos especiais remunerados e 32 

estabelecia que a alocação seria movimentada e controlada por programas e por linhas de 33 

créditos especiais; e, ii) a Resolução CODEFAT n. 440, de 2 de junho de 2005, que dispunha 34 

sobre o processo de elaboração, apresentação e aprovação da Programação Anual de Depósitos 35 

Especiais do FAT – PDE. Ressaltou que, Resolução CODEFAT n. 440/2005 determinava que: i) 36 

por proposta do Ministério, a PDE para cada exercício deveria ser submetida à aprovação do 37 

Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador – CODEFAT; ii) poderiam constar 38 

da PDE somente programas e linhas de crédito especiais que fossem criados pelo CODEFAT; 39 

iii) a PDE aprovada pelo Colegiado se constituiria em autorização para o MTb proceder à 40 

aplicação de recursos do FAT no exercício; e, iv) o CODEFAT, no decorrer do exercício, 41 

poderia revisar a PDE aprovada no sentido de promover inclusão/exclusão de programas, suas 42 

linhas de crédito, e/ou linhas de crédito especiais, bem como acréscimo ou redução de recursos. 43 

Explicou que, em 2005, quando a sistemática da PDE foi elaborada havia um grande volume de 44 

disponibilidades financeiras para aplicação em depósitos especiais, contudo observou que esses 45 

recursos reduziram ao longo dos últimos anos. Esclareceu que em 2006 havia sido aplicado no 46 

Programa o montante de R$25 milhões, e, em contrapartida, em 2017, de janeiro a junho o 47 

montante aplicado foi de R$2 milhões, aproximadamente. Justificou que as aplicações do 48 

PROGER relacionavam-se com o pagamento das despesas obrigatórias, e com o aumento dessas 49 

despesas, consequentemente, reduziam-se os recursos para aplicação no Programa. 50 

Prosseguindo, passou a citar as principais linhas de crédito do Programa, conforme a seguir: i) 51 

Proger Urbano – Micro e Pequena Empresa; ii) PROGER Urbano – Capital de Giro; iii) FAT 52 

Taxista; iv) FAT Fomentar; v) Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – 53 

PRONAF; e, vi) FAT PNMPO. Apresentou, ainda, a distribuição regional das aplicações de 54 

julho/2016 a junho/2017, conforme a seguir: i) Sul – 39%; ii) Sudeste – 36%; iii) Centro-Oeste – 55 
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9%; iv) Nordeste – 12%; e, v) Norte – 4%. Esclareceu que o PROGER atuava de forma 56 

complementar nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, em virtude da presença dos Fundos 57 

Constitucionais de financiamento (FNO, FNE e FCO) nessas regiões. Informou que, atualmente, 58 

o Programa estava presente em 4.894 municípios e que, de julho/2016 a junho/2017, foram 59 

realizadas 256.396 operações e cerca de R$4,8 milhões em recursos aplicados. Com relação à 60 

distribuição das aplicações por setores de atividade econômica, registrou que a grande 61 

concentração era no setor de comércio. Acerca da PDE/2017, lembrou que esta havia sido 62 

aprovada pelo CODEFAT por meio da Resolução n. 782, de 26 de abril de 2017, e que abrangeu 63 

os seguintes aspectos: i) priorização de financiamentos das empresas de menor porte, inclusive 64 

do setor de turismo e fomento às pequenas empresas exportadoras, com a destinação de recursos 65 

para o PROGER Urbano; ii) financiamento do investimento produtivo, mediante crédito pré 66 

aprovado, por meio do Cartão BNDES no FAT Fomentar; iii) melhoria da qualidade de vida e da 67 

renda do trabalhador, a partir de aplicações no FAT Taxista; iv) desenvolvimento sustentável do 68 

segmento rural buscando o aumento da capacidade produtiva, pelo PRONAF; e, v) estímulo a 69 

inclusão produtiva e ao empreendedorismo de pequeno porte, mediante aplicação no FAT 70 

PNMPO. Destacou que, para a execução do Programa, a PDE/2017 autorizou a soma de R$3 71 

bilhões. Contudo, até o mês de agosto/2017 haviam sido celebrados, aproximadamente, 50% do 72 

montante autorizado pelo Conselho. Acrescentou que havendo necessidade o Ministério poderia 73 

apresentar proposta de revisão da respectiva PDE ao Conselho de acordo com a execução dos 74 

programas e linhas de crédito. Desse modo, informou que a área técnica propunha alguns 75 

remanejamentos de recursos entre programas e linhas de crédito do FAT com base na execução 76 

da PDE/2017 até o presente, e na manifestação dos agentes financeiros operadores dos 77 

Programas quanto à pretensão de internalização desses recursos. Destacou que, segundo os 78 

agentes financeiros, o recessivo cenário econômico e a baixa demanda por crédito, em especial, 79 

das micro e pequenas empresas, levaram a uma baixa execução da PDE/2017. Acrescentou que 80 

as instituições financeiras, além de exporem justificativas para a baixa demanda por recursos, 81 

solicitaram reavaliação da PDE/2017 para que programas e linhas de crédito especiais que 82 

estavam com as demandas represadas, até o final deste exercício, fossem contemplados com 83 

remanejamento ou com alocação de recursos não previstos na atual PDE/2017. Citou que era o 84 

caso do PRONAF Investimento e do FAT Inovacred – Médias Empresas, que receberiam 85 

recursos remanejados das próprias instituições financeiras que operam os referidos Programas 86 

(BNDES e FINEP, respectivamente). Sendo assim, informou que a proposta visava o 87 

remanejamento de R$310 milhões entre programas/linhas de crédito, conforme a seguir: i) 88 

redução: R$200 milhões do FAT Fomentar, R$40 milhões do PROGER Urbano Investimento e 89 
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R$60 milhões do FAT Taxista; e, ii) acréscimo: R$10 milhões para o FAT Inovacred e R$300 90 

milhões para o PRONAF Investimento. O Coordenador do GTFAT indagou se havia alguma 91 

manifestação, em não havendo, colocou o item em apreciação, tendo sido considerado apto para 92 

ser encaminhado ao CODEFAT. A Coordenadora da CPROGER solicitou um aparte para 93 

informar a respeito do 6º Seminário Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado. Observou 94 

que era necessário que os Representantes que desejassem participar do evento confirmassem 95 

presença antecipadamente a fim de que houvesse tempo hábil para emissão de diárias e 96 

passagens. Acrescentou, também, que havia sido publicada na presente data uma Medida 97 

Provisória que alterava os normativos do Programa Nacional de Microcrédito Produtivo 98 

Orientado e que isso impactaria na Resolução CODEFAT n. 511, de 18 de outubro de 2006, que 99 

dispunha sobre a utilização de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT no âmbito 100 

do Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado – PNMPO. Finalizou, informando 101 

que o assunto seria tratado oportunamente. Na sequência o Coordenador do GTFAT passou ao 102 

ITEM 3 – Proposta de Resolução que estabelece procedimentos relativos à concessão do 103 

Seguro-Desemprego. O Coordenador da Coordenação do Seguro-Desemprego e Abono Salarial, 104 

Sr. Enivaldo Antônio Lagares, informou que desde a edição da Lei n. 13.134, de 16 de junho de 105 

2015, a Resolução CODEFAT n. 467, de 21 de dezembro de 2005, carecia de atualização, 106 

justificando que em razão das mudanças administrativas ocorridas no Ministério do Trabalho não 107 

foi possível apresentar a atualização da referida Resolução em momento anterior. Assim sendo, 108 

passou a apresentar a proposta de alteração. Inicialmente, apontou as alterações para o artigo 3º, 109 

esclarecendo que o artigo tratava dos critérios de habilitação para a primeira, segunda e terceira 110 

solicitação do benefício do seguro-desemprego, além de versar sobre os impedimentos e 111 

exceções dos benefícios previdenciários, obrigações acessórias, definição do que seria renda 112 

própria devido às contribuições tributárias e previdenciárias. Nesse último caso, referiu-se aos 113 

microempreendedores individuais e facultativos, tendo este direito ao benefício do seguro-114 

desemprego, desde que não possuísse renda própria. Informou que o artigo 4º incluiria o 115 

processo de validação de dados em bases de dados governamentais, a fim de contemplar não 116 

somente a validação documental, mas aquilo que já havia nas bases oficiais. Prosseguindo, 117 

observou que a alteração do artigo 5º seria consoante ao período de pagamento, definição de 118 

período aquisitivo e período de referência par enquadramento do numero de parcelas, conforme a 119 

1ª, 2ª, 3ª solicitação e posteriores. Referindo-se ao artigo 7º esclareceu que o valor do benefício 120 

seria corrigido anualmente por índice oficial, em observância a Resolução CODEFAT n. 707, de 121 

10 de janeiro de 2013, não podendo ser inferior ao valor do salário mínimo. Inclusão, no art. 14, 122 

do conceito de data da dispensa em razão de aviso prévio, explicando que essa data seria a data 123 
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final da projeção do aviso prévio, se indenizado. Ressaltou a exceção para os trabalhadores, com 124 

vínculo empregatício superior a um ano, que tivessem que realizar a homologação da rescisão 125 

contratual, de que o início do prazo de 120 dias seria contado a partir da data da homologação. 126 

Inclusão de efeito suspensivo dos prazos durante a análise de recurso de decisão administrativa 127 

que indeferiu o pedido de seguro-desemprego. No artigo 19, que trata das hipóteses de 128 

cancelamento do benefício do seguro-desemprego, incluiu a possibilidade de cancelamento se o 129 

beneficiário prestasse informações falsas sobre salário que geraria o recebimento de parcelas 130 

com valor superior ao devido, devendo ser restituído, garantido o exercício de defesa. Por fim, 131 

esclareceu que o artigo 22 abordava sobre a possibilidade de compensação automática do débito 132 

com o novo beneficio a que poderia fazer jus o beneficiário para o caso de valores percebidos 133 

indevidamente. Informou que a restituição dos valores recebidos indevidamente poderia ser feita 134 

mediante Guia de Recolhimento da União – GRU, a pedido do trabalhador. Além disso, incluiu a 135 

possibilidade de que o beneficiário contestasse, por meio de recurso, a informação de 136 

recebimento indevido. Informou que também haveria previsão de devolução de parcela restituída 137 

de forma equivocada pelo trabalhador, no prazo decadencial de 5 anos. Concluiu que essas eram 138 

as alterações a serem objeto de análise do Grupo Técnico, ressaltando que, a fim de evitar 139 

confusão, também estava sendo proposta a revogação da Resolução CODEFAT n. 467/2005. O 140 

Coordenador do GTFAT abriu as inscrições para manifestação. O Representante Suplente da 141 

CUT, Sr. Alexandre Sampaio Ferraz, indagou o que se entendia por renda própria, tendo o 142 

Coordenador da CSDAS esclarecido que, para o caso em tela, seria o menor valor da 143 

remuneração que é paga ao trabalhador, ou seja, o valor correspondente a um salário mínimo. O 144 

Representante da CUT questionou se o Conselho poderia deliberar pela ampliação desse valor 145 

para dois salários mínimos. Observou que mais de 70% dos trabalhadores recebiam esse valor e 146 

que era de conhecimento de que quem percebia de um a dois salários mínimos tinha maior 147 

necessidade de receber o seguro-desemprego em situação de desemprego. Observou que o 148 

seguro-desemprego tinha a função de propiciar ao trabalhador tempo maior para a busca do novo 149 

emprego, a fim de que o trabalhador não precisasse mudar de área ocupacional e nem perdesse 150 

sua expertise profissional. Assim, sugeriu que seria interessante fazer essa alteração de 151 

ampliação para dois salários mínimos, questionando se já poderia incluir a proposta no bojo das 152 

alterações apresentadas. O Coordenador da CSDAS ponderou que a definição de renda própria 153 

não era uma competência do Conselho, uma vez que o conceito estava pautado em parecer da 154 

Advocacia-Geral da União - AGU, e que para análise da proposta fazia-se necessário ouvir a 155 

AGU. A Representante Suplente do MTb, Sra. Suely Barrozo Lopes, asseverou que seria 156 

importante que a área técnica fizesse uma análise, com a participação da Consultoria 157 
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Jurídica/MTb, para definir se seria possível alterar o parâmetro de suficiência da “renda própria”, 158 

sugerindo que a proposta da CUT e o resultado da análise fossem apresentados na próxima 159 

reunião do Conselho. O Representante da CUT declarou sentir-se contemplado com a sugestão 160 

da Representante do MTb, e solicitou, ainda, que fosse anexado junto ao material o parecer que 161 

sustentava o entendimento de “renda própria suficiente” como um salário mínimo, bem como 162 

fosse encaminhado para conhecimento do Conselho. O Representante Titular da Força Sindical, 163 

Sr. Marcos Perioto, pertinente a proposta do Representante da CUT, solicitou que fosse 164 

elaborado estudo do impacto que a proposta teria. O Representante Titular do MF, Sr. Gustavo 165 

Alves Tillmann, concordou com a solicitação do Representante da Força Sindical, observando 166 

que o FAT foi criado antes da Lei de Responsabilidade Fiscal. Dessa forma, afirmou que a 167 

mencionada Lei atribuiu diversas obrigações ao gestor público e aos Conselhos, devendo ser 168 

observada. Sobre o assunto, concluiu que apenas a vontade de alterar a norma não era suficiente, 169 

apesar de meritória deveria ser pautada em cálculos e demais exigências da Lei de 170 

Responsabilidade Fiscal. Prosseguindo, afirmou que após ler a minuta da resolução na íntegra 171 

restou com diversas dúvidas, solicitando esclarecimentos. Referiu-se ao inciso I do art. 2º 172 

questionando o que seria dispensa indireta do trabalhador. O Coordenador da CSDAS esclareceu 173 

que esse tipo de dispensa constava na Lei do Seguro-Desemprego e se tratava daquela ocorrida 174 

sem causa do trabalhador como, por exemplo, quando o empregador descumpriu com suas 175 

obrigações; assim o trabalhador recorria à justiça para pleitear a rescisão indireta do contrato de 176 

trabalho. O Representante do MF passou ao próximo item, referindo-se ao § 2º do art. 3º: “os 177 

trabalhadores poderão, sempre que necessário, comprovar que não possuem renda própria por 178 

meio de Recurso (...)”, questionando se o trabalhador entraria com recurso para provar que não 179 

tinha renda própria. O Coordenador da CSDAS afirmou que esse era o entendimento, 180 

justificando que o conceito de renda própria poderia ser por meio de cadastro, que demonstraria 181 

se a pessoa era sócia de alguma empresa, por exemplo, a fim de corroborar se a informação era 182 

procedente. Dessa forma, o direito de recurso era garantido ao trabalhador em qualquer 183 

momento. O Representante do MF destacou que o caput do art. 14 estabelecia que os 184 

documentos para habilitação ao seguro-desemprego deveriam ser encaminhados pelo trabalhador 185 

ao MTb por intermédio dos postos credenciados das suas Superintendências Regionais, do 186 

Sistema Nacional de Emprego – SINE e Entidades Parceiras, acrescentando que no parágrafo 1º 187 

do art. 14 constava que na ausência dos órgãos citados no caput a documentação poderia ser 188 

encaminhada por outra entidade autorizada pelo Ministério do Trabalho. Assim sendo, indagou o 189 

que diferenciava Entidade Parceira de Entidade Autorizada. O Coordenador da CSDAS 190 

esclareceu que desde a criação do benefício do seguro-desemprego havia a possibilidade de que 191 
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outras entidades, devidamente autorizadas pelo MTb, recepcionassem a documentação do 192 

benefício, como era o caso da CAIXA. A Representante do MTb sugeriu que a redação do artigo 193 

14 fosse reformulada, visando melhorar a sua compreensão. Complementou, esclarecendo que as 194 

Entidades Parceiras eram aquelas já autorizadas pelo MTb/CODEFAT para operacionalizar o 195 

Programa do Seguro Desemprego, enquanto outras entidades seriam àquelas que poderiam ser 196 

autorizadas pelo MTb para atuarem em situações excepcionais. O Representante do MF sugeriu 197 

alteração no § 8º do art. 19, passando de “A restituição dos valores recebidos será necessária 198 

nos casos previstos nos incisos I, II e III” para “A restituição dos valores recebidos será 199 

obrigatória nos casos previstos nos incisos I, II e III”. Em seguida, informou que encaminharia 200 

outras sugestões para que a área técnica apreciasse. O Representante Suplente da CNC, Sr. 201 

Antônio Lisboa Cardoso, sugeriu que fosse incluída na minuta de resolução uma remissão a 202 

outras resoluções do CODEFAT para identificar quais Entidades Parceiras estariam aptas a 203 

recepcionar os documentos, evitando erro de interpretação. Em seguida, o Coordenador do 204 

GTFAT indagou se havia mais alguma manifestação, em não havendo, colocou o item em 205 

apreciação, tendo sido considerado apto para ser encaminhado ao CODEFAT, com a ressalva de 206 

que a área técnica analisaria as sugestões formalmente feitas, além daquelas que seriam 207 

encaminhadas pelo Representante do MF, a fim de verificar quais poderiam ser atendidas. Dando 208 

continuidade, passou ao ITEM 4 – Proposta de Resolução que altera a de nº 783, de 26 de 209 

abril de 2017, que reestrutura o Plano Nacional de Qualificação - PNQ, que passa a 210 

denominar-se Programa Brasileiro de Qualificação Social e Profissional - QUALIFICA 211 

BRASIL, voltado à promoção de ações de qualificação e certificação profissional no âmbito 212 

do Programa do Seguro-Desemprego, como parte integrada do Sistema Nacional de 213 

Emprego – SINE. O Coordenador de Certificação da Coordenação-Geral de Qualificação 214 

Profissional e Certificação, Sr. Denis dos Santos Freitas, ressaltou que a proposta de alteração da 215 

Resolução CODEFAT n. 783, de 26 de abril de 2017, era simples e fazia referência a apenas dois 216 

pontos. A primeira proposta seria incluir expressamente no rol de autorizados a executar o 217 

Programa Qualifica Brasil os consórcios municipais. E a segunda proposta dizia respeito a 218 

restrição no texto da Resolução n. 783/2017, mais especificamente sobre a exigência de que para 219 

Municípios celebrarem convênio na Ação de Qualificação Profissional fazia-se necessário prévia 220 

celebração de convênio com o SINE. Sobre o assunto, esclareceu que a Resolução n. 679, de 29 221 

de setembro de 2011, revogada pela Resolução n. 783/2017, previa que para o Município 222 

celebrar convênio de Qualificação Profissional precisava ter no mínimo 100 mil habitantes. Por 223 

seu turno, na Resolução n. 783/2017 esse critério foi revogado, todavia incluiu-se a exigência de 224 

celebração de convênio com o SINE. Nesse sentido, ratificou o entendimento de que seria 225 
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necessário adequar o texto da Resolução n. 783/2017 ao disposto na Emenda Constitucional n. 226 

86/2015, de forma a cumprir com aquilo que o Poder Legislativo estabelecia como estratégico 227 

dentro das suas prerrogativas. Justificou, ainda, que a área técnica identificou quatro fatores do 228 

contexto socioeconômico nacional que inviabilizavam o alcance das ações de Qualificação no 229 

território brasileiro, quais sejam: i) inexistência de convênios do SINE em significativa parcela 230 

dos Municípios; ii) insuficiência de recursos orçamentários para a manutenção ideal da rede 231 

física existente; iii) carência nos Municípios de serviços imediatos à população, tais como a 232 

oferta de qualificação profissional; e, iv) organização de Municípios em consórcios. Diante 233 

desses fatores, ponderou que a Qualificação Profissional tinha um novo contexto do qual 234 

permitia ao trabalhador ser o agente da sua própria intermediação, por meio do uso de 235 

tecnologias, como, por exemplo, o aplicativo SINE Fácil, o Portal Mais Emprego, permitindo, 236 

assim, uma intermediação mais ágil, o que, em tese, desafogava ou reduzia o uso da estrutura do 237 

SINE. Assim, ressaltou que a área técnica entendeu que seria viável propor pela retirada da 238 

restrição de que os Municípios tivessem convênio com o SINE. Esclareceu que a ideia de firmar 239 

convênio seria para garantir a integração das políticas de intermediação de mão de obra com as 240 

políticas de qualificação, e esta estava sendo atendida por meio do aplicativo SINE Fácil e do 241 

Portal Mais Emprego, sendo assim uma forma alternativa de garantir a intermediação. Concluiu, 242 

então, que as propostas seriam a inclusão dos consócios de Municípios e a retirada da restrição 243 

de que os Municípios tivessem convênios com o SINE, condicionado, no entanto, que 244 

utilizassem as ferramentas alternativas de intermediação (aplicativo SINE Fácil e Portal Mais 245 

Emprego) e outras soluções que vierem a ser disponibilizadas pelo Ministério. Em seguida, o 246 

Coordenador do GTFAT indagou se havia alguma manifestação, em não havendo, colocou o 247 

item em apreciação, tendo sido considerado apto para ser encaminhado ao CODEFAT. Dando 248 

continuidade, passou ao Tópico IV – OUTROS ASSUNTOS: ITEM 5 – Entrega dos 249 

seguintes documentos: 5.1 - Boletim de Informações Financeiras do FAT – 3º 250 

Bimestre/2017; 5.2 - Periódico INFORME PROGER – Dados até junho de 2017; 5.3 - 251 

Informativo da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego - SPPE/MTb sobre a situação 252 

das prestações de contas de convênios com recursos do FAT; 5.4 – Boletim da Secretaria 253 

Executiva do CODEFAT sobre o comportamento do mercado de trabalho e o andamento 254 

das ações custeadas com recursos do FAT; 5.5 – Relatório de Execução da PDE – REL-255 

PDE; e, 5.6 – Boletim de Políticas Públicas de Emprego, Trabalho e Renda. O Coordenador 256 

do GTFAT informou que os documentos em referência se encontravam na mídia digital 257 

distribuída a cada Representante no início dos trabalhos. O Representante do BNDES solicitou 258 

um aparte para informar que a próxima Reunião do Conselho (144ª RO-CODEFAT), a convite 259 
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do Presidente do BNDES, Sr. Paulo Rabello de Castro, ocorreria no Rio de Janeiro, na Sede do 260 

Banco. Explicou, também, que devido a agenda do Presidente do CODEFAT, Sr. Leonardo Jose 261 

Arantes, a data de realização da reunião havia sido alterada para o dia 24 de outubro do corrente 262 

ano, tendo acrescentado que os Conselheiros já estavam cientes das alterações. 263 

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e esgotada a Pauta, o Coordenador do 264 

GTFAT deu por encerrada a reunião. E, para constar, eu, Alexandre de Luca Thomé, Secretário-265 

Executivo do CODEFAT e Coordenador do GTFAT, lavrei a presente Ata que, após aprovada, 266 

será assinada por mim e pelos demais membros do Grupo. 267 

 
 
ALEXANDRE DE LUCA THOMÉ     ___________________________ 
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MARCOS PERIOTO       ___________________________ 
Representante Titular da Força Sindical 
 
RAUL ARAUJO SANTOS      ___________________________ 
Representante Titular da UGT 
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