
CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR 

ATA DA 67ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CODEFAT 

 
DATA: 2 de agosto de 2017. 

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

PARTICIPANTES: Virgílio Nelson da Silva Carvalho, Presidente do CODEFAT e Conselheiro 
Titular Representante da CNTur; Leonardo Jose Arantes, Vice-Presidente do CODEFAT e Conselheiro 
Titular Representante do MTb; Alexandre de Luca Thomé, Secretário-Executivo do CODEFAT; 
Benedito Adalberto Brunca, Conselheiro Titular Representante do MPS; Lizane Soares Ferreira, 
Conselheira Titular Representante do MAPA; Gustavo Alves Tillmann, Conselheiro Suplente 
Representante do MF; Luiz Carlos Galvão de Melo, Conselheiro Suplente Representante do BNDES; 
Quintino Marques Severo, Conselheiro Titular Representante da CUT; Caio Mário Alvares, 
Conselheiro Titular Representante da CNT; Eliane Cornelsen, Conselheira Titular Representante da 
CNS-Saúde; e, Carlos Alberto Salvatore Filho, Conselheiro Suplente Representante da CNS–Serviços. 
Convidados: Francisco Moacir Barros, Consultor Jurídico do MTb - Substituto; e, Rosana Trindade, 
Representante do FONSET e Superintendente de Assistência Social do Estado de Tocantins. 

 

Aos dois dias do mês de agosto de dois mil e dezessete, no Edifício-Sede do Ministério do Trabalho 1 

(MTb), teve início a Sexagésima Sétima Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo do Fundo de 2 

Amparo ao Trabalhador (CODEFAT), sob a direção do Presidente e Conselheiro Titular Representante 3 

da CNTur, Sr. Virgílio Nelson da Silva Carvalho. I – ABERTURA: O Presidente cumprimentou os 4 

presentes e, em seguida, deu as boas vindas ao Conselheiro Suplente Representante do MF, Sr. Gustavo 5 

Alves Tillmann, e a Representante do FONSET e Superintendente de Assistência Social do Estado de 6 

Tocantins, Sra. Rosana Trindade, os quais participavam pela primeira vez de reunião do CODEFAT. 7 

Registrou a ausência do Conselheiro Geraldo Ramthun, da NCST, que comunicou que estaria 8 

participando da Reunión Regional “Reformas Fiscales y a la Seguridad Social em las Américas”, em 9 

São Paulo. Na sequência, o Presidente passou ao subtópico Relato, pelo Secretário-Executivo do 10 

CODEFAT, sobre a 139ª Reunião Ordinária do GTFAT, realizada em 26 de julho de 2017. O 11 

Secretário-Executivo do CODEFAT, Sr. Alexandre de Luca Thomé, efetuou a leitura do mencionado 12 

relato, observando que o mesmo seria anexado a Ata da presente reunião. O Presidente indagou se 13 

havia alguma manifestação, em não havendo, passou ao tópico II – ASSUNTOS PARA 14 

DELIBERAÇÃO: ITEM 1 - Prestação de Contas do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, 15 

exercício 2016. O Coordenador-Geral - Substituto de Recursos do FAT (CGFAT), Sr. Adilson 16 

Vasconcelos da Silva, relatou que a Prestação de Contas foi elaborada em consonância com as 17 

Decisões e Instruções Normativas do Tribunal de Contas da União (TCU) e do Ministério da 18 
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Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU), consolidando as contas da CGFAT. Explicou 19 

que os programas e ações do FAT eram executados de forma orçamentária, sendo a maior parte 20 

realizada de forma descentralizada, e com gestão financeira a cargo das Unidades Gestoras do MTb 21 

(Secretaria Executiva - SE e Secretaria de Políticas Públicas de Emprego – SPPE), ressaltando que 22 

todas as unidades jurisdicionadas que executavam despesas com recursos do Fundo apresentavam 23 

Relatório de Gestão junto ao TCU. Assinalou que as obrigações do FAT no exercício de 2016, 24 

composta pelo somatório dos empenhos das despesas (R$56,25 bilhões) e pelos empréstimos 25 

constitucionais ao BNDES (R$15,99 bilhões), totalizaram R$72,24 bilhões, um incremento de 9,89% 26 

em relação a 2015 (R$65,74 bilhões). Destacou que o Abono Salarial obteve 100% de execução, tendo 27 

sido autorizado e empenhado o valor de R$17,93 bilhões. Informou que o Seguro-Desemprego 28 

registrou execução de 98,35%, tendo sido autorizado R$38,41 bilhões e empenhado R$37,77 bilhões, 29 

assim distribuídos por modalidade e valor de empenho: I) Seguro-Desemprego Formal: R$35,61 30 

bilhões; II) Seguro-Desemprego Pescador Artesanal: R$1,45 bilhão; III) Seguro-Desemprego 31 

Trabalhador Doméstico: R$330,90 milhões; IV) Seguro-Desemprego Trabalhador Resgatado de 32 

Condição Análoga a de Escravo: R$2,34 milhões; V) Bolsa de Qualificação Profissional para 33 

Trabalhador com Contrato de Trabalho Suspenso: R$157,96 milhões; e, VI) Programa de Proteção ao 34 

Emprego – PPE: R$225,00 milhões. Relatou que as despesas discricionárias tiveram dotação 35 

orçamentária de R$632,43 milhões, com limite de empenho de R$550,90 milhões e valor empenhado 36 

de R$550,78 milhões, registrando que esse último apresentava a seguinte distribuição: i) Gestão e 37 

Manutenção do MTb: R$243,16 milhões; ii) Sistema de Integração das Ações de Emprego, Trabalho e 38 

Renda: R$130,48 milhões; iii) Manutenção, Modernização e Ampliação da Rede SINE: R$49,13 39 

milhões; iv) Cadastros Públicos na Área de Trabalho e Emprego: R$42,42 milhões; v) Apoio 40 

Operacional ao Pagamento do Seguro-Desemprego e do Abono Salarial: R$38,19 milhões; vi) 41 

Controle, Monitoramento e Avaliação das Aplicações dos Depósitos Especiais do FAT: R$12,56 42 

milhões; vii) Classificação Brasileira de Ocupações - CBO: R$8,34 milhões; viii): Identificação da 43 

População por meio da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS: R$8,11 milhões; ix) 44 

Publicidade de Utilidade Pública: R$4,59 milhões; x) Estudos, Pesquisas e Geração de Informações 45 

sobre Trabalho, Emprego e Renda: R$4,46 milhões; xi) Gestão Participativa do FAT: R$4,43 milhões; 46 

xii) Sistema de Informações sobre a Inspeção do Trabalho – SFIT: R$3,64 milhões; e, xiii) Fomento ao 47 

Desenvolvimento de Instituições de Microcrédito: R$1,27 milhão. Observou que a ação Gestão e 48 

Manutenção do MTb, no montante de R$243,16 milhões, estava assim distribuída: i) Funcionamento 49 

das Unidades Descentralizadas: R$147,16 milhões; e, ii) Administração da Unidade: R$96,00 milhões. 50 

Ponderou que a Qualificação Social e Profissional contou com R$5,38 milhões de dotação 51 
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orçamentária, ressaltando que não foi efetuado nenhum empenho no âmbito da referida ação. Em 52 

seguida, passou a execução extra orçamentária do FAT, destacando que para o exercício de 2016 havia 53 

sido aprovada uma Programação Anual da Aplicação de Depósitos Especiais do FAT (PDE) no 54 

montante de R$3,70 bilhões, tendo sido firmado pelas instituições financeiras oficiais federais o valor 55 

de R$3,57 bilhões e executado R$3,39 bilhões, distribuídos, por linha de crédito e programa, na forma 56 

a seguir: I) PROGER Urbano: R$2,2 bilhões; II) PRONAF Investimento: R$620,0 milhões; III) FAT 57 

Fomentar: R$347,5 milhões; IV) FAT Taxista: R$200,0 milhões; e, V) FAT Inovacred: R$1,9 milhão. 58 

Em seguida, passou as metas do Plano Plurianual (PPA 2016/2019) vinculadas aos recursos do FAT 59 

correspondentes ao período em referência, ou seja, quatro anos. Informou que o Objetivo 0287 60 

(Fortalecer o Sistema Púbico de Emprego, Trabalho e Renda, por meio de aprimoramento das políticas 61 

de mão de obra, qualificação profissional e concessão benefícios), apresentava as seguintes metas e 62 

respectivos resultados: i) Aumentar de 3,36% para 5% a taxa de participação do Sistema Público de 63 

Emprego, Trabalho e Renda nas admissões do mercado trabalho formal: meta prevista de 5% e 64 

realizada de 3,34%; ii) Consolidar o Portal Mais Emprego como instrumento de execução e gestão 65 

integrada das ações do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda: meta qualitativa, sendo uma 66 

importante ferramenta de integração de políticas públicas executadas pelo SINE; e, iii) Ampliar de 67 

23,5% para 30% a inserção dos beneficiários de ações de qualificação no mundo do trabalho: execução 68 

em 2016 prejudicada, pois dada a forte restrição orçamentária não foi possível a realização da política 69 

de qualificação profissional. Prosseguindo, apresentou as metas e os respectivos resultados do Objetivo 70 

0289 (Fomentar oportunidades de trabalho, emprego e renda, por meio da concessão de crédito 71 

direcionado a atividades empreendedoras e ao microcrédito produtivo orientado), conforme a seguir: I) 72 

atender 18,56 milhões de clientes em operações de microcrédito produtivo orientado: foram atendidos 73 

3,69 milhões de clientes, execução de 19,90%; II) atingir o volume de R$ 37,5 bilhões de recursos 74 

aplicados em microcrédito produtivo orientado: foram alocados R$11,18 bilhões, execução de 29,81%; 75 

e, III) beneficiar 4,0 milhões de trabalhadores por meio da concessão de crédito do Programa de 76 

Geração de Emprego e Renda do FAT – PROGER: foram beneficiados 1,41 milhão de trabalhadores, 77 

execução de 35,25%. Na sequência, passou as receitas do FAT em 2016, as quais foram orçadas em 78 

R$69,85 bilhões e realizadas no montante de R$71,68 bilhões, ou seja, as receitas efetivadas superaram 79 

em 2,63% as receitas estimadas na LOA/2016. Apresentou a distribuição das receitas realizadas por 80 

fonte de recursos: i) Fonte 100 – Recursos Ordinários – Tesouro Nacional: R$11,8 bilhões; ii) Fonte 81 

140 – Contribuição PIS/PASEP: R$38,5 bilhões; iii) Fonte 150 – Recursos não financeiros diretamente 82 

arrecadados: R$787,7 milhões; iv) Fonte 151 – Contribuição Social sobre o Lucro das Pessoas 83 

Jurídicas: R$60,0 milhões; v) Fonte 153 – Contribuição para Financiamento da Seguridade Social: 84 
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R$264,0 milhões; vi) Fonte 174 – Multas e Juros Infração Legislação Trabalhista: R$25,5 milhões; vii) 85 

Fonte 176 – Cota-Parte da Contribuição Sindical: R$337,4 milhões; viii) Fonte 180 – Recursos 86 

Financeiros Diretamente Arrecadados: R$19,2 bilhões; ix) Fonte 188 – Remuneração das 87 

Disponibilidades do Tesouro Nacional: R$106,3 milhões; x) Fonte 300 – Recursos Ordinários 88 

Exercícios Anteriores do Tesouro Nacional: R$164,0 milhões; xi) Fonte 340 – Contribuição 89 

PIS/PASEP Exercícios Anteriores: R$342,8 milhões; e, xii) Fonte 388 - Remuneração das 90 

Disponibilidades do Tesouro Nacional Exercícios Anteriores: R$94,5 milhões. Relatou que o FAT 91 

havia fechado o exercício de 2016 com patrimônio de R$276,41 bilhões, um crescimento de 5,02% em 92 

relação ao exercício de 2015 (R$263,21 bilhões), apresentando a seguinte distribuição: I) Empréstimos 93 

Constitucionais ao BNDES: R$219,73 bilhões; II) Aplicações Financeiras – Extramercado FAT: 94 

R$33,09 bilhões; III) Depósitos Especiais: R$19,99 bilhões; e, IV) Imobilizado, Crédito a Receber, 95 

Adiantamentos Concedidos, e outros valores: R$3,60 bilhões. Destacou que em 2016 os desembolsos 96 

do FAT Constitucional propiciaram a geração e/ou manutenção de 767.893 empregos, sendo 414.012 97 

diretos e 353.881 indiretos. Observou que a CGFAT contava com um quadro de 20 técnicos, sendo 12 98 

servidores efetivos, 4 servidores sem vínculo, 1 funcionário do BASA, 1 funcionário cedido vinculado 99 

à Secretaria Executiva do MTb, e 2 funcionários terceirizados. Registrou a situação das contas do FAT 100 

perante o TCU: i) até o exercício de 2014 - aprovadas, com quitação plena aos responsáveis; ii) 101 

exercício de 2015 - em julgamento; e, iii) exercício de 2016 – encaminhado o Relatório de Gestão. 102 

Ponderou que havia três acórdãos do TCU registrados no Relatório de Gestão, entretanto todos 103 

considerados atendidos. Informou que a CGU considerava remanescente dois apontamentos com a 104 

situação de monitoramento, todavia referiam-se à Gestão do FUNPROGER. O Coordenador-Geral da 105 

CGFAT – Substituto finalizou, propondo a aprovação da Prestação de Contas do FAT do Exercício de 106 

2016. O Presidente abriu as inscrições para manifestação. O Conselheiro Titular Representante da 107 

CUT, Sr. Quintino Marques Severo, manifestou preocupação com o baixo investimento de recursos na 108 

Rede SINE (R$49,13 milhões), ressaltando que estudos apontavam que quanto maior fosse o 109 

investimento no SINE menor seria o dispêndio com o seguro-desemprego. Destacou a importância de 110 

ser aprovado com a maior brevidade possível, junto ao Congresso Nacional, o repasse de recursos na 111 

modalidade de fundo a fundo para a Rede SINE, ponderando que apenas isso não bastaria, sendo 112 

necessário, também, aumentar o volume de recursos para essa ação. Declarou que considerava 113 

insuficiente o montante empenhado para a ação Estudos, Pesquisas e Geração de Informações sobre o 114 

Trabalho, Emprego e Renda (R$4,46 milhões), acrescentando que seria interessante aumentar o volume 115 

de recursos para essa atividade, visando subsidiar as deliberações do CODEFAT. Observou que o 116 

patrimônio do Fundo apresentava crescimento, entretanto estava se utilizando recursos próprios para 117 
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equilibrar as contas, acrescentando que o valor alocado pelo Tesouro Nacional era equivalente ao 118 

montante retirado do FAT por meio da Desvinculação de Receitas da União (DRU). O Conselheiro da 119 

CUT finalizou, solicitando que fosse efetuado algum esclarecimento a respeito das exceções apontadas 120 

pela área de contabilidade do MTb no presente relatório de gestão. O Vice-Presidente do CODEFAT e 121 

Conselheiro Titular Representante do MTb, Sr. Leonardo Jose Arantes, concordou que se fazia 122 

necessário aumentar os recursos para a Rede SINE, a fim de viabilizar o prosseguimento do processo 123 

de reformulação, reaparelhamento e modernização dos postos de atendimento, destacando que para isso 124 

seria importante a aprovação pelo Congresso Nacional, no menor prazo possível, do Projeto de Lei do 125 

Sistema Nacional de Emprego (PL-SINE). Declarou que o processo de modernização do SINE teve 126 

início com o lançamento do aplicativo SINE Fácil, disponível nas plataformas iOS e Android, o qual 127 

facilitava o acesso aos serviços prestados pela rede de atendimento do SINE. Registrou que o TCU 128 

havia liberado o MTb para voltar a realizar processo de qualificação profissional, o que poderia 129 

contribuir para a geração de melhores postos de trabalho. O Conselheiro Suplente Representante do 130 

MF, Sr. Gustavo Alves Tillmann, enfatizou a necessidade de se reforçar o quadro de pessoal da 131 

CGFAT, bem como de se desenvolver um sistema informatizado para efetuar a gestão dos recursos do 132 

FAT, o que até então era realizado por meio de planilhas Excel. Esclareceu que a DRU era um 133 

dispositivo constitucional, ressaltando que os recursos alocados no FAT pelo Tesouro Nacional nada 134 

tinham a ver com a DRU, ou seja, o TN não estava efetuando reposição de recursos. O Coordenador-135 

Geral da CGFAT – Substituto referiu-se à questão das exceções apontadas pelo Conselheiro da CUT, 136 

para informar que a partir de constatação da CGU, o MTb passou a sincronizar o Boletim de 137 

Informações Financeiras do FAT com o Demonstrativo Patrimonial do FAT, no qual já constava a 138 

excepcionalidade de algumas rubricas, o que foi incorporado ao Relatório de Gestão em tela, tornando 139 

assim as informações mais transparentes. O Chefe de Divisão da Coordenação-Geral de Orçamento, 140 

Finanças e Contabilidade (CGOFC), Sr. Rafael França Rosinha, esclareceu, quanto às exceções 141 

indicadas na declaração do contador, que essas já se encontravam descritas nas notas explicativas 142 

constantes as páginas 122 a 128 do presente Relatório de Gestão. O Coordenador-Geral da CGFAT – 143 

Substituto complementou, explicando que as excepcionalidades apontadas nas notas explicativas não se 144 

configuravam erros, ou seja, não significava que havia alguma incompatibilidade contábil. O 145 

Presidente indagou se havia mais alguma manifestação, em não havendo, colocou o item em votação, 146 

tendo sido aprovado por unanimidade, registrando as assinaturas dos Conselheiros na Resolução que 147 

aprovava a Prestação de Contas em tela. Em seguida, passou ao ITEM 2 – Prestação de Contas do 148 

Fundo de Aval para Geração de Emprego e Renda - FUNPROGER, exercício 2016. Coordenador-149 

Geral da CGFAT – Substituto informou que a Prestação de Contas do FUNPROGER havia sido 150 



 6 

elaborada em consonância com as Decisões e Instruções Normativas do TCU e da CGU. Observou que 151 

o Fundo possuía natureza contábil e havia sido instituído pela Lei nº 9.872, de 23 de novembro de 152 

1999, sendo regulamentado pela Resolução CODEFAT nº 409, de 28 de outubro de 2004. Esclareceu 153 

que o FUNPROGER tinha por finalidade prestar garantia complementar nos financiamentos 154 

concedidos pelas instituições financeiras oficiais federais, tendo como público alvo os empreendedores 155 

financiados no âmbito do PROGER Urbano Investimento e do Programa Nacional de Microcrédito 156 

Produtivo Orientado (PNMPO), este último englobando as Cooperativas de Crédito e as Organizações 157 

da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP). Destacou que o Banco do Brasil atuava como Gestor 158 

do Fundo, o qual contava com os seguintes Agentes Financeiros: i) Banco do Brasil – BB; ii) Caixa 159 

Econômica Federal - CAIXA; iii) Banco do Nordeste – BNB; e, iv) Banco da Amazônia – BASA. Na 160 

sequência, relatou as principais regras do FUNPROGER: i) Garantia máxima – até 80% do valor 161 

financiado, sendo de até 100% no caso das OSCIP; ii) Valor máximo garantido por mutuário – até 162 

R$240 mil para empreendedores no âmbito do PROGER Urbano, e até R$800 mil para instituições no 163 

âmbito do PNMPO; iii) Assunção de risco pelo Fundo – limitada a 11 vezes o seu patrimônio, que na 164 

data de 31.12.2016 se encontrava no montante de R$324,6 milhões ou seja, até R$3,57 bilhões; e, iv) 165 

índice máximo de inadimplência, ou stop loss – 7%, exceto para as linhas Novo Empreendedor, Jovem 166 

Empreendedor do PROGER e linhas do PNMPO. Destacou que o Fundo iniciou as contratações a 167 

partir do ano 2000, ressaltando que em 2006 apresentou os maiores resultados, garantindo 81.338 168 

operações, seguido por queda, que se acentuou entre 2010 e 2016, em virtude das instituições 169 

financeiras terem atingido o stop loss, ficando assim impedidas de buscarem honras de aval. Na 170 

sequência, declarou que, até o exercício de 2016, o número de operações garantidas pelas instituições 171 

financeiras totalizava 574.435, assim distribuídas em número de operações por agente financeiro e 172 

percentual sobre o total de operações garantidas: i) BB: 550.244 operações - 95,79%; ii) BNB: 23.870 173 

operações - 4,16%; iii) CAIXA: 248 operações - 0,04%; e, iv) BASA: 73 operações - 0,01%. Em 174 

seguida, apresentou a distribuição das operações garantidas por linha de crédito, até dezembro de 2016, 175 

e o percentual sobre o total de operações garantidas, conforme a seguir: i) Micro e Pequenas Empresas: 176 

261.547 operações - 45,53%; ii) Empreendedor Popular: 158.813 operações - 27,65%; iii) Professor: 177 

109.876 operações - 19,13%; iv) Profissional Liberal: 23.937 operações - 4,17%; v) Cooperativa: 178 

15.756 operações - 2,74%; vi) Turismo: 3.561 operações - 0,62%; vii) Novo Empreendedor: 876 179 

operações - 0,15%; e, viii) Jovem Empreendedor: 69 operações - 0,01%. Ainda neste contexto, 180 

explicou que nesse mesmo período o valor garantido pelas instituições financeiras somou a importância 181 

de R$6,63 bilhões, tendo o Banco do Brasil garantido 98,55% deste total (R$6,54 bilhões). Quanto à 182 

distribuição do valor garantindo por Linha de Crédito, destacou que 77,99% haviam sido destinados a 183 
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Micro e Pequenas Empresas (R$5,17 bilhões), sendo o restante do percentual dividido entre as demais 184 

Linhas de Crédito. Explicou que desde 2011 o Fundo estava estagnado em decorrência de alta 185 

inadimplência e grande dificuldade de recuperação de crédito. Apresentou um diagnóstico da situação 186 

do Fundo, conforme a seguir: i) aumento da inadimplência gerava dificuldade de recebimento dos 187 

créditos baixados em perdas; ii) agentes financeiros se encontravam no limite máximo de 188 

inadimplência, ou seja, stop loss de 7%; estando assim impossibilitados de solicitar honra de aval; iii) 189 

dificuldade de recuperação de crédito motivado pela impossibilidade de abatimento negocial e pelo 190 

longo prazo de inadimplência das operações; e, iv) existência de outros fundos similares mais atrativos 191 

e flexíveis, citando como exemplo o Fundo de Garantia de Operações - FGO e o Fundo de Aval às 192 

Micro e Pequenas Empresas – FAMPE. Declarou que o Fundo, ao final de 2016, contava com margem 193 

operacional de R$3,6 bilhões para garantia de operações de crédito, entretanto desde 2011 que não 194 

recebia solicitação de aval, haja vista o atingimento do stop loss pelos agentes financeiros. Em seguida, 195 

assinalou os principais indicadores do Fundo, em valores acumulados até 2016: A) Indicador de 196 

Inadimplência – 7,23%; B) Indicador de Operações Honradas – 13%, tendo honrado 74.516 operações 197 

do total de 574.435 operações avalizadas; e, C) Indicador de Crédito Recuperado – 14,84%, referente à 198 

recuperação de R$104,97 milhões do montante de R$707,28 milhões honrados. Observou que o Fundo, 199 

em 2016, registrou receitas de R$60,40 milhões, contra R$30,89 milhões em 2015, e despesas de R$37 200 

mil contra R$27 mil em 2015, ressaltando que se tratava apenas de despesa administrativa relativa à 201 

contratação de auditoria independente, conforme autorizado pelo CODEFAT. Apresentou os grandes 202 

números do Fundo em 2016, conforme a seguir: i) Resultado: R$60,36 milhões; ii) Disponibilidade: 203 

R$317,44 milhões; iii) Aporte de recursos: R$0,00; iv) Patrimônio do Fundo - ativo: R$324,58 204 

milhões; v) Patrimônio Líquido: R$324,47 milhões; vi) Valores honrados: R$1,89 bilhão; vii) 205 

Alavancagem máxima - 11 vezes o patrimônio: R$3,57 bilhões; viii) Comprometimento com aval: 206 

R$0,00; e, ix) Comprometimento/Alavancagem: 0,0%. Relatou que no Sistema Monitor da CGU havia 207 

duas pendências relativas ao FUNPROGER: Recomendação nº 34935 (Submeter a proposta de 208 

metodologia de apuração da Taxa de Administração à apreciação do Codefat, acompanhada de 209 

parecer técnico emitido por profissional com conhecimento compatível ao tema tratado) e 210 

Recomendação nº 39336 (Por meio da atuação conjunta entre o Banco do Brasil e o Codefat, 211 

estabelecer plano de ação, com definição de etapas e cronograma, com vistas a promover 212 

modificações no Funproger de forma a reativar a operacionalização do Fundo). Apresentou as 213 

providências adotadas em relação à Recomendação nº 34935: i) aprovação da Resolução CODEFAT nº 214 

741, de 10 de dezembro de 2014, que fixou taxa de administração de 12,09% sobre a Comissão de 215 

Concessão de Aval - CCA para a gestão do Fundo pelo BB, porém com vigência até 31 de dezembro de 216 
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2015; ii) dificuldades em propor nova taxa de administração ao Gestor diante da atual inoperância do 217 

Fundo; e, iii) apresentação, pelo Gestor, em janeiro de 2017, de nova proposta de Taxa de 218 

Administração, sendo de 0,45% sobre o Ativo e de 5% sobre a CCA, a ser analisada quando da 219 

reativação do Fundo, uma vez que parte da despesa com a taxa ao Fundo depende de contrapartida de 220 

receita de CCA. Em seguida, apresentou as principais dificuldades para o atendimento à 221 

Recomendação nº 39336: 1) elaboração de processo de recuperação de crédito com abatimento 222 

negocial, securitização e venda de dívidas, ou seja, cessão de direitos, uma vez que a Procuradoria-223 

Geral da Fazenda Nacional - PGFN condicionou à aprovação de Projeto de Lei; 2) fusão do 224 

FUNPROGER com o Fundo de Garantia de Operações – FGO, outro fundo gerido pelo BB, tendo o 225 

Gestor ressaltado que se trataria de uma possibilidade mais remota, devido ao regulamento do FGO 226 

dificultar a forma de atuação dos cotistas, diante da exigência do Patrimônio de Afetação, na qual o 227 

cotista somente utilizava o percentual da honra dos seus recursos próprios; e, 3) recuperação de crédito, 228 

sem abatimento negocial e cessão de direitos, conforme informações do Gestor, dificultavam qualquer 229 

negociação entre as instituições financeiras e o devedor. Em seguida, destacou que o Gestor do Fundo 230 

havia sugerido a revitalização do FUNPROGER, na forma a seguir: i) reativação do Fundo com 231 

“safras” específicas, de 05 anos de carteira, como acontece com o FAMPE e o FGI; ii) 232 

alteração/ampliação do público alvo do Fundo, para garantir operações junto aos micros 233 

empreendedores e possibilitar a operacionalização da garantia de aval do Fundo em operações 234 

contratadas no âmbito do PNMPO; e, iii) alteração de finalidade do Fundo para oferecer as mesmas 235 

condições negociais/operacionais de outros fundos garantidores, como FAMPE e o FGO, e, assim, 236 

assegurar competitividade ao FUNPROGER. Ponderou que como as adequações mais relevantes 237 

dependeriam de Projeto de Lei, a revitalização do FUNPROGER tornou-se remota, o que levou o 238 

Banco do Brasil, como Gestor do Fundo, a sinalizar com a intenção de iniciar planejamento para 239 

redirecionar os recursos do FUNPROGER, com a criação de um Grupo de Trabalho (GT) representado 240 

pelo Banco e o MTb. Relatou que diante dessa situação, o MTb proporia ao CODEFAT a aprovação de 241 

uma Resolução instituindo um Grupo de Trabalho Especial (GTE) com o objetivo de, em até 120 dias, 242 

elaborar estudo para saneamento do Fundo. Na sequência, informou a situação das Prestações de 243 

Contas do FUNPROGER: I) até o exercício de 2012: aprovadas pelo TCU como regulares e com 244 

quitação plena aos responsáveis; II) exercícios de 2013 e 2014: as contas do Fundo foram dispensadas 245 

de julgamento, tendo sido enviado apenas os Relatórios de Gestão ao TCU; e, III) exercício de 2015: 246 

em análise no TCU. O Coordenador-Geral da CGFAT - Substituto finalizou, propondo a aprovação da 247 

Prestação de Contas do FUNPROGER, considerando a documentação apresentada pelo Gestor do 248 

Fundo e as manifestações favoráveis das auditorias interna e independente quanto à posição financeira, 249 
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contábil e patrimonial do Fundo. O Presidente indagou se havia alguma manifestação, em não havendo, 250 

colocou o item em votação, tendo sido aprovado por unanimidade, registrando as assinaturas dos 251 

Conselheiros na Resolução que aprovava a Prestação de Contas em tela. Na sequência, o Presidente 252 

passou ao ITEM 3 – Proposta de Resolução que altera a de nº 783, de 26 de abril de 2017, que 253 

reestrutura o Plano Nacional de Qualificação - PNQ, que passa a denominar-se Programa 254 

Brasileiro de Qualificação Social e Profissional - QUALIFICA BRASIL, voltado à promoção de 255 

ações de qualificação e certificação profissional no âmbito do Programa do Seguro-Desemprego, 256 

como parte integrada do Sistema Nacional de Emprego – SINE. A Técnica do Departamento de 257 

Políticas de Empregabilidade (DPE), Sra. Tatiane Padilha da Silva, declarou que a CGU havia 258 

elaborado relatório contendo o resultado de avaliação da execução dos programas de qualificação 259 

profissional desenvolvidos no âmbito do Ministério do Trabalho no período de 2000 a 2014, o qual foi 260 

encaminhado à Secretaria Executiva do CODEFAT por meio do Ofício-Circular nº 58/2017/CGTS/DS-261 

II/SFC-CGU, de 3 de julho de 2017. Declarou que a CGU apontou no mencionado Ofício-Circular a 262 

necessidade de correção do artigo 25, inciso IV, da Resolução CODEFAT nº 783, de 26 de abril de 263 

2017, que autorizava a "contratação de auditoria e avaliação externa", haja vista que tal dispositivo 264 

contrariava frontalmente o disposto no caput do artigo 16 do Decreto nº 3.591, de 6 de setembro de 265 

2000, que assim estabelecia: Art. 16. A contratação de empresas privadas de auditoria pelos órgãos ou 266 

pelas entidades da Administração Pública Federal indireta somente será admitida quando 267 

comprovada, junto ao Ministro supervisor e ao Órgão Central do Sistema de Controle Interno do 268 

Poder Executivo Federal, a impossibilidade de execução dos trabalhos de auditoria diretamente pela 269 

Secretaria Federal de Controle Interno ou órgãos setoriais do Sistema de Controle Interno do Poder 270 

Executivo Federal. Declarou que o artigo 25 da Resolução nº 783/2017 destinava até 5% (cinco por 271 

cento) dos recursos do QUALIFICA BRASIL para o desenvolvimento de ações de elaboração de 272 

estudos, pesquisas, diagnósticos, monitoramento, avaliação das ações de qualificação profissional e, 273 

ainda, a contratação de auditoria e avaliação externa das ações do QUALIFICA BRASIL, conforme os 274 

incisos de I a IV, a seguir transcritos: I) elaboração de estudos, pesquisas, materiais de divulgação, 275 

metodologias e tecnologias de qualificação profissional; II) realização de diagnósticos e estudos 276 

prospectivos da demanda de trabalho e de qualificação profissional; III) monitoramento e avaliação 277 

das ações de QSP, de modo a assegurar, além da lisura e transparência na aplicação dos recursos, a 278 

eficiência, eficácia e efetividade na execução das ações; e, IV) contratação de auditoria e avaliação 279 

externa para exame das ações do QUALIFICA BRASIL. Ponderou que em atendimento à 280 

recomendação da CGU, o Ministério estava propondo os seguintes ajustes: 1) alterar a redação do 281 

inciso III para “monitoramento e avaliação das ações de QSP, de modo a assegurara eficiência, 282 



 10 

eficácia e efetividade na execução das ações”, explicando que a exclusão da expressão “além da lisura 283 

e transparência na aplicação dos recursos” visava deixar de remeter a noção de auditoria e controle 284 

interno; 2) alterar a redação do inciso IV para "contratação de auditoria para exame das ações do 285 

QUALIFICA BRASIL, desde que comprovada, junto ao Ministro do Trabalho e ao Órgão Central do 286 

Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, a impossibilidade de execução dos trabalhos 287 

de auditoria diretamente pela Secretaria Federal de Controle Interno ou órgãos setoriais do Sistema 288 

de Controle Interno do Poder Executivo Federal, observada a legislação vigente aplicada à matéria”, 289 

de modo a atender à recomendação da CGU; e, 3) incluir um inciso V com a redação “avaliação 290 

externa qualitativa e quantitativa do QUALIFICA BRASIL", com vistas a separar a contratação de 291 

auditoria da contratação de avaliação externa. O Presidente indagou se havia alguma manifestação, em 292 

não havendo, colocou o item em votação, tendo sido aprovado por unanimidade. Em seguida, o 293 

Presidente passou ao tópico III – EXTRAPAUTA: ITEM 4 - Proposta de Resolução que institui 294 

Grupo de Trabalho Especial com o objetivo de elaborar estudo para saneamento do Fundo de 295 

Aval para Geração de Emprego e Renda – FUNPROGER. O Assessor da Secretaria de Políticas 296 

Públicas de Emprego (SPPE), Sr. Manoel Eugênio Guimarães de Oliveira, relatou que a CGU havia 297 

recomendado que, por meio da atuação conjunta entre o Banco do Brasil e o CODEFAT, fosse 298 

estabelecido plano de ação, com definição de etapas e cronograma, com o objetivo de promover 299 

modificações no FUNPROGER de forma a reativar a operacionalização do Fundo. Destacou que o 300 

Ministro Relator do Processo TC 034.280/2016-2 (Prestação de Contas Ordinária do FUNPROGER, 301 

exercício 2015) requereu informações quanto à permanência da inatividade do Fundo, acrescentando 302 

que essa demanda do TCU foi encaminhada aos membros do CODEFAT, para conhecimento, por meio 303 

de mensagem eletrônica de 3 de maio de 2017, da Secretaria Executiva do CODEFAT. Observou que 304 

os itens 21 e 22 do Despacho do Ministro Relator do TCU, assim dipunha: I) Item 21: Realização de 305 

oitiva do FUNPROGER, diante do quadro de estagnação, a fim de que fossem informadas as 306 

providências efetivamente adotadas para cumprir a recomendação da CGU; e, II) Item 22: Requer que 307 

a Secex Previdência considere o impacto do não atendimento da recomendação da CGU de reativação 308 

do FUNPROGER na proposta de encaminhamento a ser submetida ao gabinete do Relator. Esclareceu 309 

que o FUNPROGER foi criado pela Lei nº 9.872/1999, acrescentando que o artigo 6º da mencionada 310 

Lei assim dispunha: Art. 6º O CODEFAT estabelecerá: I - os depósitos especiais destinados ao 311 

PROGER, que serão considerados na formação do FUNPROGER, na forma do inciso I do art. 2º 312 

desta Lei; II - as linhas de crédito, lastreadas com recursos do FAT, que serão objeto de garantia pelo 313 

FUNPROGER; III - o volume máximo de operações a terem o risco garantido; IV - os níveis máximos 314 

relativos à cobertura de garantia a serem praticados nos financiamentos; V - os percentuais da CCA; 315 
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VI - as condições de efetivação da concessão de aval pelo FUNPROGER; e, VII - demais normas 316 

necessárias à gestão do FUNPROGER. Ponderou que no intuito de elaborar estudo para saneamento 317 

do FUNPROGER, o Ministério apresentava proposta de instituição de um Grupo de Trabalho Especial 318 

(GTE), nos termos em que dispunha o Regimento Interno do CODEFAT, em seu art. 4º, inciso IV: Art. 319 

4º Cabe ao Presidente do CODEFAT (...) IV - propor, sempre que julgar oportuno, a criação de Grupo 320 

Técnico Especial – GTE, composto por representantes de cada bancada do CODEFAT, a ser instituído 321 

pelo Conselho, mediante Resolução, para tratar de assuntos específicos. Informou que o GTE seria 322 

coordenado pelo Secretário-Executivo do CODEFAT e teria a seguinte composição: 03 representantes 323 

das bancadas do CODEFAT, sendo um por cada bancada; (não precisava ser membro do GTFAT ou 324 

CODEFAT); 03 representantes do Gestor do FUNPROGER; (Banco do Brasil) e 03 representantes 325 

indicados pela Secretaria Executiva do CODEFAT (CGFAT, CGER e SPPE). O Assessor da SPPE 326 

finalizou, ressaltando que o Secretário-Executivo do CODEFAT poderia convidar outros 327 

representantes, inclusive de outros órgãos ou entidades, para participar das reuniões do GTE, o qual 328 

teria o prazo de até 120 dias para apresentar os resultados dos trabalhos. O Presidente indagou se havia 329 

alguma manifestação, em não havendo, colocou o item em votação, tendo sido aprovado por 330 

unanimidade. O Presidente ressaltou que a presente reunião foi a sua última na condição de Presidente 331 

do CODEFAT, agradecendo a todos e, em especial, as equipes técnicas do MTb e da Secretaria 332 

Executiva do CODEFAT, pela valiosa colaboração para o bom andamento dos trabalhos. O 333 

Conselheiro Titular Representante da CNT, Sr. Caio Mário Alvares, parabenizou o Presidente Virgílio 334 

Carvalho pela gestão equilibrada, sensata, ponderada e democrática a frente do CODEFAT, desejando 335 

ao novo presidente, Sr. Leonardo Arantes, sucesso e êxito na condução dos trabalhos. O Conselheiro da 336 

CUT manifestou a satisfação da Central com o trabalho realizado pelo Sr. Virgílio Carvalho na 337 

presidência do CODEFAT, ressaltando que teve a imparcialidade necessária na direção dos trabalhos. 338 

Desejou ao Sr. Leonardo Arantes sucesso na presidência do CODEFAT, destacando que o mesmo 339 

poderia contar com todos para o bom e regular andamento dos trabalhos. O Vice-Presidente também 340 

parabenizou o Sr. Virgílio Carvalho pela ótima gestão do CODEFAT e, em seguida, solicitou a titular 341 

da Coordenação-Geral do CODEFAT (CGCON), pela maior interação com o Presidente, que lhe 342 

transmitisse os agradecimentos do Ministério. A Coordenadora-Geral da CGCON, Sra. Suely Barrozo 343 

Lopes, destacou que o Sr. Virgílio Carvalho, diferentemente dos demais presidentes que passaram pelo 344 

CODEFAT, assumiu a presidência praticamente junto com o mandato de Conselheiro, o que 345 

naturalmente lhe trouxe para mais próximo da equipe técnica da Secretaria Executiva do CODEFAT. 346 

Declarou que esse fato contribuiu para a criação de um espaço de diálogo mais interativo e menos 347 

protocolar, culminando numa relação mais humanizada. Ressaltou a dedicação e o empenho do Sr. 348 
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Virgílio Carvalho na presidência do CODEFAT, cuja atuação foi sempre muito democrática, 349 

respeitando todas as posições e opiniões manifestadas durante os trabalhos, acrescentando que o 350 

Presidente colocou-se à disposição do Conselho em tempo integral, inclusive interagindo com a equipe 351 

técnica até mesmo por smartphone, ou seja, a qualquer hora e lugar. Declarou que como cidadã, e 352 

servidora do MTb há mais de trinta anos, poderia afirmar que o Sr. Virgílio Carvalho foi um exemplo 353 

de servidor do público, de pessoa a serviço da sociedade, que mesmo sem um vínculo empregatício ou 354 

remuneração, exerceu plenamente, e com grande dedicação, a função de Presidente do CODEFAT, 355 

contribuindo para a valorização e o reconhecimento do Conselho. A Coordenadora-Geral da CGCON 356 

finalizou, parabenizando, em nome de toda a Coordenação-Geral do CODEFAT, o grande trabalho 357 

realizado pelo Sr. Virgílio Carvalho na presidência do Conselho, acrescentando que foi um grande 358 

orgulho trabalhar com o mesmo nesses últimos dois anos. O Conselheiro Titular Representante do 359 

MPS, Sr. Benedito Adalberto Brunca, também parabenizou o Sr. Virgílio Carvalho pelo excelente 360 

trabalho na gestão do Conselho, ressaltando a sua competência na condução dos debates, observando 361 

que mesmo nos momentos em que houve divergências de opiniões sobre determinado tema, o que era 362 

comum no CODEFAT devido a sua configuração tripartite, o Presidente teve a habilidade necessária 363 

para chegar a uma posição de consenso. O Presidente agradeceu mais uma vez a todos pelo apoio que 364 

lhe foi dado durante seu mandato na presidência do CODEFAT, bem como pelas palavras de carinho, 365 

acrescentando que a próxima reunião já seria dirigida pelo novo Presidente do Conselho, Sr. Leonardo 366 

Arantes, a quem desejou muito sucesso na sua missão. ENCERRAMENTO: O Presidente agradeceu a 367 

presença de todos. Nada mais havendo a tratar e esgotada a Pauta, o Presidente deu por encerrada a 368 

reunião. E, para constar, eu, Alexandre de Luca Thomé, Secretário-Executivo do CODEFAT, lavrei a 369 

presente Ata que, após aprovada, será assinada pelo Presidente do CODEFAT, demais membros do 370 

Colegiado e por mim. 371 

 
 
VIRGÍLIO NELSON DA SILVA CARVALHO   ___________________________ 
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ALEXANDRE DE LUCA THOMÉ     ___________________________ 
Secretário-Executivo do CODEFAT 
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Anexo da Ata da 67ª Reunião Extraordinária do CODEFAT, de 2 de agosto de 2017 
 

Relato sobre a 139ª Reunião Ordinária do GTFAT - 26 de julho de 2017 
Resumo das discussões para apresentação na 67ª RE-CODEFAT – 02.08.2017 

I – ASSUNTOS PARA DISCUSSÃO 

Prestação de Contas do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, exercício 2016; 
 

Manifestações registradas 

 O Representante do MF questionou o motivo da baixa execução na ação de estudos e pesquisas e 
valor de 0% na execução da Qualificação Profissional.  

 
 O Representante do MTb justificou que isso se dava em razão da disponibilidade de limite 

de empenho, tendo destacado que embora houvesse um orçamento autorizado para o ano 
este sofria cortes ao longo do exercício. Sendo assim, afirmou que durante o exercício 
havia a necessidade de priorizar gastos, mantendo-se o funcionamento mínimo dos 
programas e o pagamento das despesas obrigatórias do FAT. Quanto à Qualificação 
Profissional, destacou que, nos últimos anos, para a execução dessa política o Governo 
Federal havia optado por alocar recursos orçamentários no PRONATEC, programa gerido 
pelo Ministério da Educação.    

 Os Representantes do MF e do BNDES sugeriram que fosse incluída uma coluna ou nota de 
rodapé esclarecendo a questão de dotação orçamentária e limite de empenho no quadro de 
Execução Orçamentária das ações do FAT. 

 
 O Representante do MTb esclareceu que o quadro constante do Relatório de Gestão do FAT 

não poderia ser alterado, uma vez que seguia padrão do TCU. Contudo, informou que tais 
explicações seriam fornecidas durante a apresentação ao CODEFAT. 

 O Representante do BNDES solicitou a atualização da apresentação, slide 15 “Metas do PPA 
vinculadas aos recursos do FAT”, alterando o título “Meta realizada até 2015” para “Meta 
realizada até 2016”. 

 O Representante do MF observou que na página 146 do Relatório de Gestão do FAT, gráfico 14 
“Evolução Patrimonial do FAT”, o valor referente a 2015 (R$291,3 bilhões), estava diferente do 
informado no Boletim de Informações Financeiras do FAT - 1º Bimestre/2017, tendo o 
Coordenador do GTFAT informado que seria verificado e corrigido. 

 O Representante do MF questionou o motivo pelo qual não houve execução do FAT PNMPO em 
2016. 

 
 A Coordenadora da CPROGER esclareceu que o Banco do Nordeste e a Caixa Econômica 

Federal eram os agentes operadores do PNMPO, contudo ambos estavam impedidos de 
operar com recursos do FAT, e por esse motivo não houve repasses em 2016. 

 Os questionamentos foram sanados e não houve manifestação contrária ao 
encaminhamento do item para deliberação do Conselho. 
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Prestação de Contas do Fundo de Aval para Geração de Emprego e Renda - FUNPROGER, 
exercício 2016; 

 Não houve manifestação contrária ao encaminhamento do item para deliberação do 
Conselho. 

 

Proposta de Resolução que altera a de nº 783, de 26 de abril de 2017, que reestrutura o Plano 
Nacional de Qualificação - PNQ, que passa a denominar-se Programa Brasileiro de Qualificação 
Social e Profissional - QUALIFICA BRASIL, voltado à promoção de ações de qualificação e 
certificação profissional no âmbito do Programa do Seguro-Desemprego, como parte integrada 
do Sistema Nacional de Emprego – SINE; 

Manifestações registradas 

 O Representante da Força Sindical questionou por que a Resolução teria que prever a hipótese de 
o Estado não conseguir realizar auditoria para exame das ações do Qualifica Brasil para que o 
CODEFAT pudesse autorizar a contratação desses serviços. 

 
 O Diretor do DPE esclareceu que era uma autorização condicionada, tendo o Representante 

do MTb complementado que o Estado não abriria mão de cumprir sua função e que a 
intenção de manter a previsão no texto da Resolução era apenas respaldar o CODEFAT. 

 Não houve manifestação contrária ao encaminhamento do item para deliberação do 
Conselho. 

II – APRESENTAÇÃO 

Tema: Proposta de Liquidação do FUNPROGER, pelo Banco do Brasil; 

Manifestações registradas 

 O Representante do BB informou que o Banco abriria mão de apresentar sua proposta porque 
entendiam que o que havia ficado acordado com o Ministério do Trabalho era que a elaboração 
dessa proposta se daria de forma conjunta com o MTb durante as reuniões do Grupo de Trabalho 
que seria proposto. Acrescentou que a intenção do BB não era encerrar o FUNPROGER e sim o 
atual o modelo de gestão e construir um novo.  

 
 O Representante do MTb complementou que não seria uma proposta conjunta de 

encerramento do Fundo e sim a elaboração conjunta de estudos objetivando alternativas 
para saneamento do FUNPROGER. 

III – EXTRA PAUTA 

Proposta de Resolução que institui Grupo de Trabalho Especial com o objetivo de elaborar 
estudo para saneamento do Fundo de Aval para Geração de Emprego e Renda – FUNPROGER; 
 

  Não houve manifestação contrária ao encaminhamento do item para deliberação do 
Conselho. 

 
 


