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CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR 

ATA DA 148ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GTFAT 

 
DATA: 13 de março de 2019. 

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

PARTICIPANTES: Suely Barrozo Lopes, Secretária-Executiva do CODEFAT e Coordenadora do Grupo 
Técnico do FAT; Matheus Stivali, Representante Titular da Secretaria do Trabalho da Secretaria 
Especial de Previdência e Trabalho; Luiz Guilherme Pinto Henriques, Representante Titular da 
Secretaria Especial de Fazenda; Igor Manhães Nazareth, Representante da SDIC da Secretaria 
Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade; Lucilene Estevam Santana, Representante 
Titular da SPPE da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade; Luiz Carlos 
Galvão de Melo, Representante Titular do BNDES; Diene Batista Pereira, Representante Suplente 
do MAPA; Marcos Perioto, Representante Titular da Força Sindical; Raul Araujo Santos, 
Representante Titular da UGT; Geraldo Gonçalves de Oliveira Filho, Representante Titular da 
NCST; Ailton de Jesus Araújo, Representante Titular da CTB; Alexandre Sampaio Ferraz, 
Representante Suplente da CUT; Sylvia Lorena Teixeira de Sousa, Representante Titular da CNI; 
Sebastião Antunes Duarte, Representante Titular da CNTur; Damião Cordeiro de Moraes, 
Representante Suplente da CONSIF; Antônio Lisboa Cardoso, Representante Suplente da CNC; 
Renato Conchon, Representante Suplente da CNA. Convidados: Maria Leiliane Cordeiro, 
Representante da CONJUR; Marcelo Gavião, Representante do FONSET. 
 
 
Aos treze dias do mês de março de dois mil e dezenove, no Edifício-Sede do Ministério da 1 

Economia (ME), teve início a Centésima Quadragésima Oitava Reunião Ordinária do Grupo Técnico 2 

do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador – GTFAT, sob coordenação da 3 

Secretária-Executiva do CODEFAT, Sra. Suely Barrozo Lopes. Tópico I – ABERTURA: A 4 

Coordenadora do GTFAT cumprimentou os presentes e registrou que, em razão das mudanças nas 5 

estruturas dos extintos Ministérios do Trabalho (MTb), Planejamento, Desenvolvimento e Gestão 6 

(MP), Fazenda (MF) e Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), houve a necessidade de 7 

adequação da composição do CODEFAT. Nesse sentido, passou a apresentar os novos membros da 8 

Bancada do Governo, na qualidade de titulares, no GTFAT, conforme a seguir: i) Representante da 9 

Secretaria de Trabalho –  Sr. Matheus Stivali; ii) Representante da Secretaria Especial de Fazenda – 10 

Sr. Luiz Guilherme Pinto Henriques; iii) Representante da Secretaria de Desenvolvimento da 11 

Indústria, Comércio, Serviços e Inovação – Sr. Igor Manhães Nazareth; e, iv) Representante da 12 

Secretaria de Políticas Públicas para o Emprego – Sra. Lucilene Estevam Santana. Prosseguindo, 13 

registrou também a presença da Representante da CONJUR, Sra. Maria Leiliane Cordeiro, bem 14 

como do Representante do FONSET, Sr. Marcelo Gavião.  Na sequência, a Coordenadora do GTFAT 15 
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passou a expor sobre as áreas afetas ao FAT na estrutura do Ministério da Economia. Esclareceu 16 

que as áreas responsáveis pela gestão das políticas financiadas pelo FAT foram distribuídas em 17 

três Secretarias Especiais distintas no âmbito do Ministério da Economia, da seguinte forma: i) 18 

Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade que contemplava a Secretaria 19 

de Políticas Públicas para o Emprego – SPPE e as Subsecretarias de Emprego e Capital Humano, 20 

bem como as Coordenações-Gerais de Prestação de Contas; de Apoio a Gestão; de Fomento à 21 

Geração de Emprego e Renda; do SINE; de Estágio e Qualificação, bem como a de Capacitação; ii) 22 

Secretaria Especial de Previdência e Trabalho a qual abrangia a Secretaria de Trabalho, 23 

contemplando a Subsecretaria de Políticas Públicas e Relações do Trabalho, que incluía as 24 

seguintes Coordenações-Gerais: de Benefícios; de Cadastros, Identificação Profissional e Estudos; 25 

e a de Recursos do FAT; e, iii) Secretaria Especial de Fazenda, a qual o Departamento do CODEFAT 26 

(Secretaria Executiva do Conselho) estava diretamente vinculado. Na sequência, passou ao Tópico 27 

II – APROVAÇÃO DE ATA: ITEM 1 - Ata da 147ª Reunião Ordinária, realizada em 27 de novembro 28 

de 2018. A Coordenadora do GTFAT indagou se havia alguma manifestação, em não havendo, 29 

colocou o item em votação, tendo sido aprovado por unanimidade. Prosseguindo, passou ao 30 

Tópico III – ASSUNTOS PARA DISCUSSÃO: ITEM 2. Proposta de Resolução que regulamenta 31 

procedimentos e critérios para a transferência automática de recursos do Fundo de Amparo ao 32 

Trabalhador – FAT aos respectivos fundos do trabalho dos Estados, Distrito Federal e 33 

Municípios, nos termos do artigo 12 da Lei nº 13.667, de 17 de maio de 2018. O Subsecretário de 34 

Emprego da Secretaria de Políticas Públicas para o Emprego, Sr. Marcelo Leandro Ferreira, iniciou 35 

a apresentação informando que a proposta de resolução tinha por objetivo regulamentar os 36 

procedimentos e critérios para o processo de pactuação entre o Governo Federal e os demais 37 

entes federados no tocante a transferência automática de recursos que tratava a Lei nº 13.667, de 38 

17 de maio de 2018. Ressaltou que a proposta visava realizar a transição da sistemática de 39 

transferências de recursos atualmente em vigor, o sistema de convênios, para uma nova 40 

sistemática, a transferência fundo a fundo. Além disso, destacou que essa seria a primeira de 41 

muitas outras propostas de resolução que seriam apresentadas ao GTFAT/CODEFAT ao longo do 42 

exercício de 2019. Em seguida, destacou que a proposta de resolução conceituava o termo “ente 43 

parceiro”, como sendo o Distrito Federal, estados ou municípios que executavam as ações e 44 

serviços no âmbito do SINE, por meio de termo de adesão, mantendo-se o parâmetro de acima de 45 

200 mil habitantes. Contudo, registrou que, para o exercício de 2019, seriam considerados 46 

elegíveis à transferência automática de recursos, os entes federados que tinham convênio 47 

plurianual do SINE vigente na data de publicação da Lei nº 13.667/2018. Prosseguindo, passou a 48 
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apresentar os instrumentos necessários para a formalização da pactuação entre o Ministério da 49 

Economia e os entes parceiros, citando-os, conforme a seguir: i) cadastro, contendo as 50 

informações necessárias sobre o fundo local; ii) termo de adesão: instrumento pelo qual o ente 51 

parceiro formalizaria sua adesão ao SINE, manifestando expressamente seu desejo de executar 52 

ações de políticas públicas de trabalho, emprego e renda, nos termos da legislação vigente; iii) 53 

termo de aceite: instrumento pelo qual o ente parceiro tomaria ciência e aceitaria a proposta de 54 

financiamento e transferência automática de recursos, bem como as metas a serem executadas 55 

no exercício; e, iv) Plano de Ações e Serviços: instrumento de planejamento, elaborado pelo ente 56 

parceiro e aprovado pelo respectivo Conselho de Trabalho, Emprego e Renda – CTER, para as 57 

ações e serviços previstos nos termos de aceite, com detalhamento das metas de resultado a 58 

serem alcançadas ao longo do exercício. Em seguida, passou a apresentar os novos conceitos 59 

trazidos pela nova regulamentação, conforme a seguir: i) oferta básica integrada no âmbito do 60 

SINE: disponibilização integrada das ações e serviços de habilitação ao seguro-desemprego, 61 

intermediação de mão de obra, orientação profissional e encaminhamento à qualificação 62 

profissional; ii) Índice de Gestão Descentralizada – IGD: indicador sintético, apurado anualmente, 63 

que estabelecia mecanismo de incentivo à melhoria do resultado da política pública, e que seria 64 

utilizado como critério de alocação dos recursos a serem transferidos automaticamente aos entes 65 

parceiros; e, iii) Relatório de Gestão: órgão gestor local prestaria contas aos respectivos CTER e ao 66 

Coordenador Nacional (Ministério da Economia) quanto aos resultados obtidos, despesas 67 

realizadas e demais aspectos relevantes da execução. Sobre o Plano de Ações e Serviços, explicou 68 

que seria dividido nos seguintes blocos: i) gestão e manutenção da rede de atendimento, que 69 

incluía as ações de habilitação do seguro-desemprego, intermediação de mão de obra, orientação 70 

profissional, identificação do trabalhador e encaminhamento para a qualificação; ii) qualificação 71 

social e profissional, que incluía as ações de qualificação a distância e presencial, bem como a 72 

certificação profissional; e, iii) fomento à geração de emprego e renda, que incluía a oferta de 73 

serviços de apoio à concessão de microcrédito produtivo orientado, oferta de assessoramento 74 

técnico ao trabalho autônomo, autogestionário ou associado, e promoção de feiras e seminários 75 

relacionados às atividades de fomento à geração de emprego e renda. Prosseguindo, esclareceu 76 

que a titularidade dos bens móveis permanentes, adquiridos com recursos da transferência 77 

automática do FAT, seria do ente parceiro, salvo expressa disposição em contrário no respectivo 78 

termo de aceite. Além disso, o tombamento dos bens de que tratava a proposta seria realizado 79 

diretamente no patrimônio do ente parceiro. Sobre o assunto, informou que o termo de aceite 80 

deveria conter a manifestação de compromisso do ente parceiro da obrigatoriedade de 81 
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contabilização e guarda dos bens, bem como de sua utilização exclusiva para assegurar a 82 

continuidade das ações e serviços do SINE. Quanto ao acompanhamento, fiscalização e prestação 83 

de contas dos recursos financeiros do FAT, bem como o detalhamento do relatório de gestão, 84 

registrou que seriam objeto de resolução específica do CODEFAT. Referente a distribuição de 85 

recursos para o exercício de 2019, observou que para o bloco de gestão e manutenção da rede de 86 

atendimento, deveria considerar o que constava da Resolução CODEFAT nº 721, de 2013, art. 2º, 87 

incisos I a X, e para o bloco de qualificação social e profissional obedeceria ao estabelecido no 88 

Mapa da Demanda aprovado pelo CODEFAT em 2019. Sobre o termo de adesão, destacou que o 89 

Ministério da Economia poderia aprová-lo sem previsão de financiamento Federal, para fins de 90 

utilização do Sistema Informatizado do SINE, cujas regras deveriam estar estabelecidas 91 

previamente em ato do próprio Ministério. Por fim, registrou que os Conselhos de Trabalho, 92 

Emprego e Renda – CTER, existentes na data de publicação da referida proposta teriam até 31 de 93 

dezembro de 2019 para se adequarem aos dispositivos de resolução específica do CODEFAT. A 94 

Coordenadora do GTFAT abriu as inscrições para manifestação. O Representante Titular da Força 95 

Sindical, Sr. Marcos Perioto, indagou se havia embasamento legal para a decisão de restringir os 96 

recursos apenas para quem já contava com convenio em 2018. O Subsecretário de Emprego 97 

explicou que a vedação era para o exercício de 2019, em razão das dificuldades operacionais de 98 

adesão de novos entes, por se tratar  de um ano de transição de governo. Contudo, a proposta 99 

ainda seria analisada pela Consultoria Jurídica do Ministério. O Representante da Força Sindical 100 

sugeriu que a matéria fosse submetida ao CODEFAT somente após a emissão do parecer jurídico. 101 

A Coordenadora do GTFAT observou que a Lei nº 13.667/2018, estabelecia o prazo de até maio de 102 

2019 para adequação da Rede SINE aos seus dispositivos. Observou que dada a disponibilidade de 103 

orçamento, o CODEFAT precisaria escolher quem poderia pactuar. Acrescentou também que, 104 

devido a reunião do GTFAT, excepcionalmente, ter ocorrido no mesmo mês da reunião do 105 

CODEFAT, não haveria tempo hábil para a CONJUR emitir e encaminhar o parecer jurídico antes da 106 

reunião do Conselho. O Representante do FONSET, Sr. Marcelo Gavião, questionou qual seria a 107 

base de cálculo utilizada para a distribuição de recursos, tendo o Subsecretário esclarecido que em 108 

2019 seriam os critérios da Resolução nº 721, de 30 de outubro de 2013, e para o próximo 109 

exercício seriam estudados novos critérios, tendo como inovação a premiação por performance. O 110 

Representante Titular da CTB, Sr. Ailton de Jesus Araújo, registrou que não percebia na presente 111 

proposta de resolução um controle da aplicação dos recursos mais direta pelo Ministério. O 112 

Subsecretário de Emprego ponderou que a ideia na sistemática de fundo a fundo era a de que o 113 

Ministério se preocupasse mais com resultados, cabendo o maior controle de gastos aos entes 114 
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federados, com a participação efetiva dos Conselhos de Trabalho, Emprego e Renda (CTER). 115 

Relatou que ainda seriam pactuados com os órgãos de controle formas de fiscalização dos 116 

recursos. O Representante Titular da UGT, Sr. Raul Araújo Santos, referiu–se ao art. 19, que 117 

tratava da aprovação de termo de adesão específico, sem previsão de financiamento público, para 118 

utilização do Sistema Informatizado do SINE, para ressaltar que normalmente as regras eram 119 

estabelecidas pelo CODEFAT, e não pelo Ministério. O Subsecretário de Emprego esclareceu que 120 

no caso em referência não haveria transferência de recursos do FAT, sendo ato de gestão do 121 

Ministério. Nesse sentido, sugeriu a supressão do trecho final do art. 19, qual seja: “cujas regras 122 

devem estar estabelecidas previamente em ato do Ministério da Economia”. O Representante 123 

Suplente da CUT, Sr. Alexandre Sampaio Ferraz, observou que constava da proposta de resolução 124 

que os Conselhos de Trabalho, Emprego e Renda – CTER, aprovariam o plano de ações e serviços 125 

previamente à transferência de recursos fundo a fundo. No entanto, sugeriu que a aprovação do 126 

respectivo plano fosse prévia ao termo de aceite. O Subsecretário de Emprego explicou que o 127 

termo de aceite não se referia ao plano de ações e serviços, mas sim de um instrumento pelo qual 128 

os CTER aceitariam a proposta da União, como por exemplo, valores, metas, entre outros. 129 

Acrescentou que, após o aceite, seria elaborado o plano de ações e serviços determinando as 130 

metas e a forma aplicação dos recursos, o qual seria submetido à aprovação do CTER, e uma vez 131 

aprovado ocorreria a transferência automática de recursos. A Coordenadora do GTFAT indagou se 132 

havia mais alguma manifestação, em não havendo, colocou o item em apreciação, tendo sido 133 

considerado apto para ser encaminhado ao CODEFAT com a supressão do trecho final do art. 19 134 

da referida proposta, qual seja: “cujas regras devem estar estabelecidas previamente em ato do 135 

Ministério da Economia”. Em seguida, passou ao ITEM 3 – Proposta de Resolução que dispõe 136 

sobre as diretrizes para o compartilhamento do banco de dados do Sistema Nacional de 137 

Emprego – SINE com empresas privadas e entidades sem fins lucrativos que exerçam atividade 138 

de intermediação de mão-de-obra. O Subsecretário de Emprego iniciou a apresentação 139 

explicando que no cruzamento da base de dados do sistema de intermediação de mão de obra 140 

com a base do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, verificava-se que a taxa 141 

de participação do Sistema Nacional de Emprego (SINE) na reinserção no mercado de trabalho 142 

formal era, em média, de apenas 3% ao ano. Destacou que o objetivo era abrir os dados dos 143 

trabalhadores às empresas privadas que atuavam no segmento de intermediação de mão de obra, 144 

a fim de aumentar a chance de pareamento entre vagas e potenciais empregados. Acrescentou 145 

que o resultado final esperado era o aumento do número de trabalhadores inscritos no SINE 146 

recolocados no mercado de trabalho, tendo também como vantagens: i) o aumento das chances 147 
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de colocação do trabalhador no mercado de trabalho sem custos para o Estado ou para o próprio 148 

trabalhador; e, ii) feedback da qualidade do banco de dados com vistas ao aprimoramento dos 149 

questionários aplicados ao trabalhador. Informou que a proposta previa que o Ministério da 150 

Economia abriria chamamento público para habilitação de empresas privadas e entidades sem fins 151 

lucrativos de intermediação de mão de obra que quisessem formalizar a parceria e, assim, as que 152 

cumprissem os requisitos estabelecidos em edital, assinariam o termo de compromisso, 153 

responsabilizando-se pelo sigilo e uso dos dados apenas para fins específicos de intermediação de 154 

mão de obra. Concluiu, registrando que seriam disponibilizados, preliminarmente, apenas dados 155 

desidentificados, e apenas após o pareamento entre vagas disponíveis e trabalhadores inscritos no 156 

banco de dados do SINE, as empresas privadas e entidades sem fins lucrativos habilitadas 157 

poderiam solicitar os dados de contato dos trabalhadores. A Coordenadora do GTFAT abriu as 158 

inscrições para manifestação. O Conselheiro da CTB questionou quais eram os tipos de empresa 159 

que teriam acesso ao banco de dados, uma vez que considerava que não existiam empresas sem 160 

fins lucrativos. Além disso, considerou importante que quando a matéria fosse levada ao CODEFAT 161 

já constasse o parecer jurídico de modo a possibilitar debates mais efetivos. O Subsecretário de 162 

Emprego declarou que não haviam considerado necessário incluir os termos empresas com fins 163 

lucrativos e entidades sem fins lucrativos, uma vez que o objetivo seria abranger o maior número 164 

possível de potenciais interessados em acessar o banco de dados do SINE. Ressaltou, também, que 165 

a medida não traria custo algum ao trabalhador, sendo vedada qualquer prática discriminatória, 166 

conforme legislação vigente. O Representante da UGT indagou sobre o conceito de banco de 167 

dados desidentificados. Sugeriu, também, a criação de um filtro para habilitação das empresas, de 168 

forma a evitar o uso indevido do banco de dados do SINE. O Subsecretário de Emprego informou 169 

que talvez a criação de um filtro não fosse o ideal, uma vez que introduziriam elementos de 170 

discricionariedade. No entanto, ponderou que já estudavam formas de garantir que não haveria 171 

mau uso dos dados e que, atualmente, a proposta previa que para liberação dos referidos dados 172 

primeiro haveria um processo de habilitação. Na sequência, passou a palavra ao Coordenador-173 

Geral de Projetos Especiais da SPPE, Sr. Manoel Augusto Cardoso da Fonseca, que esclareceu que 174 

só seriam consideradas habilitadas àquelas empresas/entidades que tivessem certificação digital. 175 

Esclareceu, também, que os dados desidentificados seguiriam o mesmo padrão atual do sistema 176 

SINE, ou seja, ao buscar um candidato para determinada vaga, os dados viriam sem identificação 177 

de nome, endereço, gênero ou raça. Acrescentou, ainda, que as empresas e entidades sem fins 178 

lucrativos que aderissem a essa nova modalidade, teriam um limite de busca de informações, 179 

recebendo os dados dos trabalhadores para aqueles que indicassem a existência de vaga. Por fim, 180 
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registrou que novas solicitações por parte das empresas estariam condicionadas a um feedback, 181 

ou seja, um retorno por partes dessas empresas/entidades sobre os resultados de 182 

encaminhamentos anteriores. Referente ao feedback, o Representante da UGT sugeriu que fosse 183 

incluída a informação sobre para onde esses dados foram encaminhados e se houve contrato 184 

efetivado. O Representante Titular da NCST, Sr. Geraldo Gonçalves de Oliveira Filho, observou que 185 

a presente proposta de resolução demandaria um tempo maior para análise e discussão, haja visto 186 

que não havia ficado claro se de fato melhoraria a colocação dos trabalhadores no mercado, sem 187 

qualquer tipo de discriminação. O Representante Suplente da CNA, Sr. Renato Conchon, informou 188 

que entendia a preocupação relacionada a liberação dos dados dos trabalhadores, contudo a lei já 189 

proibia qualquer ato discriminatório e, portanto, não considerava que a abertura do banco de 190 

dados representasse qualquer tipo de risco aos trabalhadores. Observou que a criação de um 191 

canal de ouvidoria, ajudaria no processo de feedback e melhoria do sistema. O Subsecretário de 192 

Emprego declarou que a disponibilização da informação de forma desidentificada mitigaria a 193 

questão de discriminação. O Representante da Força Sindical ponderou que a discussão era 194 

meritória, mas como se tratava de uma inovação, deveria ser melhor analisada e discutida, 195 

portanto devendo retornar a pauta da próxima reunião do GTFAT. O Representante do BNDES 196 

registrou que deveria ser dado um voto de confiança à proposta apresentada, ressaltando que 197 

caso o compartilhamento do banco de dados não desse certo, poderia ser revogada pelo 198 

Conselho. O Representante da CUT, se referiu ao art. 7º da referida proposta, que tratava da 199 

obrigação das empresas e entidades de prestarem informações de todos os encaminhamentos e 200 

colocações resultantes do uso de banco de dados, para solicitar que o formato das informações 201 

fosse definido pelo CODEFAT, e não pelo Ministério. A Coordenadora do GTFAT esclareceu que 202 

isso demandaria uma nova Resolução do CODEFAT, tendo o Subsecretário de Emprego 203 

complementado que o Ministério não gostaria que houvesse alguma medida impeditiva à 204 

imediata disponibilização do banco de dados do SINE. No entanto, informou que seria ajustada a 205 

redação do artigo, de forma a garantir adequado acompanhamento da medida pelo CODEFAT. A 206 

Coordenadora do GTFAT esclareceu que cabia ao Presidente do Conselho decidir pela inclusão ou 207 

não do tema na pauta da reunião do CODEFAT. No entanto, registrou que a Secretaria Executiva 208 

do CODEFAT encaminharia aos Conselheiros, no prazo de até sete dias úteis antes da reunião do 209 

Conselho, o resumo das discussões da 148ª RO-GTFAT, contendo as principais sugestões e 210 

manifestações registradas, contemplando, inclusive, o pedido da Bancada dos Trabalhadores pelo 211 

adiamento da deliberação da matéria. Em seguida, indagou se havia mais alguma manifestação, 212 

em não havendo, colocou o item em apreciação, tendo sido considerado apto para ser 213 
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encaminhado ao CODEFAT. Prosseguindo, passou ao ITEM 4 – Proposta de Resolução que 214 

estabelece critérios e diretrizes, de observância obrigatória, para a instituição, credenciamento e 215 

funcionamento dos Conselhos do Trabalho, Emprego e Renda – CTER, nos Estados, Distrito 216 

Federal e Municípios, no âmbito do Sistema Nacional de Emprego – SINE, nos termos da Lei nº 217 

13.667, de 17 de maio de 2018. A Diretora do Departamento do CODEFAT e Coordenadora do 218 

GTFAT, Sra. Suely Barrozo Lopes, explicou que a proposta visava adequar os critérios e diretrizes 219 

para instituição, credenciamento e funcionamento dos Conselhos de Trabalho, Emprego e Renda, 220 

anteriormente intitulados de Comissões de Emprego, ao que havia sido estabelecido pela Lei nº 221 

13.667, de 2018. Na sequência, passou a apresentar os principais aspectos da proposta de 222 

resolução. Observou que o Conselhos de Trabalho, Emprego e Renda – CTER, deveriam ser 223 

instituídos por lei e regulamentados por ato do Poder Executivo dos estados, do Distrito Federal e 224 

dos municípios, com publicação em órgão da imprensa oficial local, tendo acrescentado que era 225 

facultada a instituição de Conselho Intermunicipal, quando constatada inviabilidade de sua 226 

instalação em cada município, ou ante a necessidade do atendimento de interesses regionais. 227 

Sobre a composição, registrou que os CTER seriam constituídos de forma tripartite e paritária, 228 

conforme a seguir: i) composto por, no mínimo 12 (doze) e, no máximo, 18 (dezoito) membros 229 

titulares, em igual número de representantes dos trabalhadores, dos empregadores e do Governo; 230 

ii) para cada membro titular haveria um membro suplente pertencente ao mesmo 231 

órgão/entidade; iii) a designação devia ser formal mediante publicação de portaria na imprensa 232 

oficial; e, iv) o mandato do Conselheiro seria de 4 anos, permitida a recondução. Informou, 233 

também, que constava da proposta em tela que o mandato da presidência seria de 2 anos, sendo 234 

instituída a figura da vice-presidência. Acrescentou que a proposta também previa que, havendo 235 

vacância da presidência, seria realizada eleição de novo presidente, para completar mandato do 236 

antecessor, dentre os membros da mesma bancada, sendo assegurada a continuidade do vice-237 

presidente até o final de seu mandato. Prosseguindo, passou a citar as principais competências 238 

dos CTER: i) gerir o Fundo do Trabalho da localidade e deliberar sobre a Política de Trabalho, 239 

Emprego e Renda; ii) apreciar e aprovar o plano de ações e serviços do SINE, e proposta 240 

orçamentária da Política Pública do Trabalho, Emprego e Renda e suas alterações; iii) orientar e 241 

controlar o Fundo do Trabalho, incluindo sua gestão patrimonial, inclusive a recuperação de 242 

créditos e a alienação de bens e direitos; iv) fiscalizar os recursos financeiros destinados  ao SINE, 243 

depositados em conta especial de titularidade do Fundo do Trabalho; v) apreciar e aprovar o 244 

relatório de gestão anual que comprovasse a execução das ações do SINE, quanto à utilização dos 245 

recursos federais descentralizados para os fundos do trabalho nas esferas de governo que a ele 246 
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aderirem; e, vi) aprovar a prestação de contas do Fundo do Trabalho. Explicou que os CTER reunir-247 

se-iam ordinariamente, a cada bimestre, e extraordinariamente, a qualquer tempo, sendo as 248 

reuniões iniciadas com o quórum mínimo de dois terços de seus membros. Destacou que as 249 

deliberações seriam  aprovadas com a maioria simples de votos, observado o quórum mínimo, 250 

cabendo ao presidente voto de qualidade. Observou que a Secretaria Executiva dos Conselhos 251 

seria exercida pela Secretaria do Trabalho ou correlata, e a realização das tarefas técnico-252 

administrativas caberia ao titular do órgão responsável pela Política de Trabalho, Emprego e 253 

Renda e, no caso de Conselho Intermunicipal deveria ser exercida por um dos municípios 254 

participantes. Lembrou, ainda, que, dentre outras competências, caberia à Secretaria Executiva do 255 

CTER sistematizar dados e informações, bem como promover a elaboração de relatórios que 256 

permitiriam a aprovação, a execução e o acompanhamento da Política de Trabalho, Emprego e 257 

Renda, além da gestão do Fundo do Trabalho pelo Conselho. Acrescentou que os CTER deveriam 258 

ser credenciados por meio do Sistema de Gestão dos Conselhos de Trabalho, Emprego e Renda – 259 

SG-CTER, desenvolvido pela Dataprev, mantido pelo Ministério da Economia, e disponibilizado na 260 

internet. Ressaltou que a instituição, regulamentação e credenciamento no referido sistema 261 

seriam condições indispensáveis para a transferência de recursos do FAT, nos termos 262 

regulamentados pelo CODEFAT. Referente ao funcionamento dos Conselhos, ressaltou que caberia 263 

aos governos estaduais, municipais e do Distrito Federal as providências para instituição, 264 

constituição e instalação dos Conselhos, prestando apoio e suporte para seu funcionamento. 265 

Ainda sobre o credenciamento no SG-CTER, informou que caberia à Secretaria Executiva o 266 

cadastramento dos dados e as atualizações necessárias. Em seguida, apresentou algumas telas do 267 

SG-CTER, destacando que, atualmente, as equipes do Departamento do CODEFAT e da Dataprev 268 

trabalhavam em conjunto visando adequações necessárias no referido Sistema, e que o Sistema 269 

permitiria o acesso ao cadastro dos Conselhos, composições, relatórios, entre outros. Por fim, 270 

informou que os CTER teriam até a data de 31 de dezembro de 2019 para se adequarem aos 271 

termos da resolução proposta. Em seguida, abriu as inscrições para manifestação. O 272 

Representante da Força Sindical, referindo-se ao parágrafo 2º do art. 2º, sugeriu que a indicação 273 

dos representantes dos trabalhadores, no CTER, fosse efetuada pela Centrais Sindicais, nos termos 274 

da Lei nº 11.648, de 31 de março de 2008, que dispõe sobre o reconhecimento formal das Centrais 275 

Sindicais. Além disso, observou que a Secretaria Executiva do CTER estaria com competência 276 

superior à da Presidência do CTER, dado que definiria as pautas do Conselho. A Coordenadora do 277 

GTFAT ressaltou que a indicação dos Conselheiros dos CTER, pelas Centrais Sindicais, caso fosse 278 

aprovada pelo CODEFAT, implicaria dificuldades operacionais para os Estados e Municípios, no 279 
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sentido de verificar a questão da representatividade na localidade, especialmente no caso dos 280 

municípios que não contarem com representação local das Centrais, inclusive, podendo 281 

inviabilizar a instituição do CTER. Sobre as competências, informou que seriam revistas e 282 

atualizadas na proposta, se fosse o caso. Na sequência, a Coordenadora do GTFAT indagou se 283 

havia mais alguma manifestação, em não havendo, colocou o item em apreciação, tendo sido 284 

considerado apto para ser encaminhado ao CODEFAT, ficando a Secretaria Executiva do CODEFAT 285 

de consultar a Bancada dos Trabalhadores, via e-mail, quanto à manutenção, ou não, da sugestão 286 

apresentada pelo Representante da Força Sindical de indicação dos Conselheiros do CTER pelas 287 

Centrais Sindicais. Em seguida, passou ao ITEM 5 - Proposta de Resolução que altera a de nº 783, 288 

de 26 de abril de 2017, que reestrutura o Plano Nacional de Qualificação - PNQ, que passa a 289 

denominar-se Programa Brasileiro de Qualificação Social e Profissional - QUALIFICA BRASIL, 290 

voltado à promoção de ações de qualificação e certificação profissional no âmbito do Programa 291 

do Seguro-Desemprego, como parte integrada do Sistema Nacional de Emprego – SINE. O 292 

Subsecretário de Capital Humano, Sr. Rodrigo Zerbone Loureiro, explicou que a ideia principal era 293 

trazer como centro da política dois fatores principais: a empregabilidade e a produtividade. 294 

Destacou que para elaboração da política, utilizaram-se fundamentalmente de avaliações feitas 295 

em relação às últimas políticas públicas sobre qualificação profissional, a exemplo da metodologia 296 

SuperTec, operada pelo então MDIC, que impactou em 1,4 mil municípios; 8,4 mil empresas e 297 

mapeou 1,2 milhão de vagas de qualificação. Acrescentou que a experiência, cuja efetividade foi 298 

comprovada pelo Banco Mundial/IPEA, aliada à experiência do Progredir/MDS, mostrou que a 299 

pessoa certa com o curso certo, o local certo e o comportamento certo, encontraria a vaga certa. 300 

Na sequência, passou a definir tais conceitos, citando-os a seguir: i) pessoa certa: o aluno precisa 301 

ser selecionado de acordo com as exigências do curso, sabendo o que iria estudar e onde 302 

trabalharia após formado, uma vez que a maioria desconhecia tanto o curso quanto a ocupação, 303 

sendo essa uma das maiores causas de evasão; ii) curso certo: curso profissionalizante atualizado 304 

com as demandas do mercado, ou seja, com o que as empresas exigiam para contratação, haja 305 

vista que, se o curso estivesse desatualizado, a empregabilidade seria prejudicada, o recurso 306 

público mal gasto e o aluno frustrado; iii) local certo: as vagas precisariam ser priorizadas nos 307 

locais onde havia demanda por contratação ou que reunissem muitas empresas de um mesmo 308 

setor, aumentando as chances de empregabilidade; e, iv) comportamento certo: maneira 309 

adequada para se comportar nos processos seletivos e depois no ambiente de trabalho. Nesse 310 

sentido, registrou que era imprescindível alinhar a oferta de cursos com a demanda do mercado 311 

(CNPJ identificado), além de preparar o aluno para o mundo do trabalho. Prosseguindo, destacou 312 
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a necessidade de atrair empresas para participar da qualificação profissional, indo muito além dos 313 

cursos puramente técnicos. Sobre o assunto, apresentou slide com nomes de algumas empresas 314 

que já tinham um histórico de engajamento ou que poderiam se engajar nesse processo, assim, 315 

promoveria a integração entre empresas e instituição de ensino. Ressaltou que o engajamento do 316 

setor privado deveria ser em todas as etapas do curso (o pré-curso, o curso e o pós curso), além de 317 

se envolver por meio de consórcios, aumentando a empregabilidade. Em seguida, passou a definir 318 

algumas abordagens inovadoras para a qualificação profissional, conforme a seguir: i) Massive 319 

Online Open Courses – MOOCs: upgrade do antigo “EaD” para interação peer-to-peer, coprodução, 320 

escala, entre outras, adotada por mais de 700 universidades, como por exemplo, Harvard, MIT, 321 

Stanford e empresas como Google e Microsoft; ii) Flipped Classroom: aulas menos expositivas, 322 

mais produtivas e participativas, com professor como mediador e engajando alunos; iii) 323 

Bootcamps: encontros e métodos intensivos de imersão, com mentoria e engajamento; e, iv) 324 

Social Impact Bonds (SIBs): parceiros privados remunerados conforme performance, como já 325 

ocorria em vários países, além de estar previsto na Estratégia Nacional de Investimentos e 326 

Negócios de Impacto (ENIMPACTO) - instituída pelo Decreto 9.244/2017. Explicou, também, que 327 

havia nova estratégia para o público alvo (desempregados, empregados e os jovens). Sobre os 328 

desempregados, informou que o objetivo era a requalificação para recolocação, e para tanto, 329 

haveria a integração ao novo SINE, desde a identificação do perfil e curso compatível até a 330 

intermediação prioritária para vagas no SINE/Parceiros. Destacou que a requalificação visava a 331 

mitigação de efeitos da Indústria 4.0, ou seja, a utilização de inteligência artificial para mapa de 332 

demanda. Quanto aos empregados, registrou que haveria amplo programa de requalificação com 333 

foco na produtividade, dialogando com o Brasil Mais Produtivo (B+P) e assegurando a manutenção 334 

da produtividade das empresas parceiras e das 100.000 novas. E para o público jovem, informou 335 

que seria utilizada uma abordagem específica, em especial para o primeiro emprego, buscando a 336 

inserção já no contexto da quarta revolução industrial. Acrescentou, ainda, que uma nova 337 

abordagem para a aprendizagem (Jovem Aprendiz) e para o estágio também cumpriria papel 338 

relevante. Na sequência, passou a expor acerca dos três mecanismos a serem utilizados como 339 

alavanca da empregabilidade: i) o passaporte qualificação: previsto na Resolução nº 783/2017, 340 

implementação de voucher em duas camadas, uma para pessoas empregadas e outro para 341 

desempregados com conexão do SINE; ii) contratos por performance: o pagamento das empresas 342 

ocorreria de acordo com sua performance, ou seja, seu nível de empregabilidade; e, iii) parceria 343 

empresarial (mapa de demanda): em parceria estreita com o setor privado, com toda tecnologia 344 

de SuperTec, desenvolvida pelo MDIC e agora presente na SPPE  no âmbito da Subsecretaria de 345 
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Capital Humano. Por fim, passou a apresentar as principais alterações propostas para a Resolução 346 

nº 783/2017: i) inclusão da nova modalidade “Fomento a Estratégias de Empregabilidade”, 347 

alavancando os recursos públicos existentes via integração com outras políticas públicas; ii) 348 

inclusão da possibilidade de uso de contratos de impacto social, maximizando o potencial impacto 349 

da política via pagamento por performance; e, iii) possibilidade de parceira com startups para 350 

aplicar novas metodologias e testar soluções de baixo custo e maior impacto. Em seguida, 351 

conforme sugerido pela Coordenadora do GTFAT, passou a apresentar o ITEM 6 - Proposta de 352 

Resolução que aprova a distribuição de recursos para o exercício de 2019 entre as modalidades 353 

no âmbito do Programa Nacional de Qualificação Social e Profissional - QUALIFICA BRASIL; 354 

(conforme disposto no inciso V do artigo 24 da Resolução CODEFAT nº 783, de 26 de abril de 355 

2017). O Subsecretário de Capital Humano esclareceu que a proposta de resolução referente a 356 

distribuição de recursos para o exercício de 2019 entre as modalidades no âmbito do Programa 357 

Nacional de Qualificação Social e Profissional - QUALIFICA BRASIL, encaminhada ao GTFAT, estava 358 

um pouco divergente da versão a ser apresentada, contudo enviaria posteriormente a versão 359 

correta. Sobre o assunto, passou a apresentar a proposta de distribuição de recursos, conforme a 360 

seguir: i) qualificação presencial – no máximo 80%; ii) qualificação à distância – no máximo 50%; 361 

iii) passaporte qualificação – no máximo 50%; iv) certificação profissional – 0%; e, v) fomento a 362 

estratégias de empregabilidade – no máximo 50%. Prosseguindo, passou ao ITEM 7 - Aprovação 363 

da proposta de Metodologia do Mapa de Demanda de Qualificação Social e Profissional 364 

(MDQSP) para o exercício de 2019; (conforme disposto no inciso VII do artigo 24 da Resolução 365 

CODEFAT nº 783, de 26.04.2017). O Subsecretário de Capital Humano destacou que a proposta 366 

para a Metodologia do Mapa de Demanda de Qualificação Social e Profissional (MDQSP) para o 367 

exercício de 2019 seria manter a metodologia do exercício de 2018, com apenas duas alterações: i) 368 

alteração do conceito 70/30 para maior efetividade na aplicação dos recursos disponíveis para 369 

2019, ou seja, possibilitar a utilização dos recursos nas novas modalidades de qualificação; e, ii) 370 

agregação da metodologia SuperTec, de efetividade já comprovada por Banco Mundial/IPEA. Em 371 

seguida, a Coordenadora do GTFAT abriu as inscrições para manifestação. O Representante do 372 

FONSET ressaltou a importância de haver maior efetividade no investimento de recurso público no 373 

âmbito da qualificação. Registrou que entendia a necessidade de se criar mecanismos para fazer 374 

com que as entidades executoras tivessem mais compromisso com a qualificação. No entanto, não 375 

considerava viável que a construção da proposta fosse voltada para o retorno da empregabilidade, 376 

haja vista que, em uma parcela significativa das vezes, a não empregabilidade não guardava 377 

relação com a qualidade do curso ou do ente que o realizou, mas sim com outros fatores, a 378 
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exemplo da questão econômica. Além disso, destacou que era fundamental que houvesse a 379 

vinculação entre o sistema de intermediação de mão de obra e o da qualificação e entre a cadeira 380 

produtiva e a oferta de cursos por região, o que daria maior efetividade ao programa. O 381 

Subsecretário de Capital Humano esclareceu que o objetivo da proposta era justamente dar maior 382 

efetividade ao gasto público, até porque, atualmente, os recursos disponíveis para a qualificação 383 

profissional eram escassos. Além disso, registrou que a qualificação enfrentava um cenário 384 

dramático devido ao absoluto descrédito das políticas anteriores. Acrescentou que, embora fosse 385 

impossível empregar 100% dos qualificados, o objetivo da proposta era criar incentivos 386 

econômicos para que as empresas buscassem qualidade nessa qualificação, e assim serem 387 

assertivos com os gastos públicos e com a empregabilidade. O Representante da CUT declarou que 388 

a Central, a princípio, era contra trabalhar com parceria público privada, ressaltando que se assim 389 

fosse mantida, gostaria que os atores sociais participassem do desenho do contrato de parceria a 390 

ser firmado pelo Ministério. O Representante Suplente da CNC, Sr. Antônio Lisboa Cardoso, 391 

registrou a importância de avaliar a formação profissional dos qualificados a fim de evitar a 392 

evasão, pois afirmou que em muitos casos se dava em razão dos alunos não conseguirem 393 

acompanhar a turma. O Representante Titular da SDIC, Sr. Igor Manhães Nazareth, parabenizou a 394 

equipe pelas propostas apresentadas, considerando fundamental o trabalho da qualificação e 395 

requalificação alinhada com a demanda do setor privado, pois todos ganhariam nessa relação. 396 

Considerou, também, inovadora as iniciativas apresentadas, a exemplo da Social Impact Bonds, 397 

usada por diversos países, como Reino Unido, Portugal e outros, além de usarem tecnologias que 398 

auxiliariam na execução da política pública. O Subsecretário de Capital Humano agradeceu e 399 

informou que seria acrescentado na proposta de resolução um parágrafo no art. 24 estabelecendo 400 

que poderiam ser desenvolvidas ações no âmbito do QUALIFICA BRASIL que integrariam mais de 401 

uma das modalidades previstas na referida Resolução. Em seguida, a Coordenadora do GTFAT 402 

indagou se havia mais alguma manifestação, em não havendo, colocou os itens 5, 6 e 7 em 403 

apreciação, tendo sido considerado aptos para serem encaminhados ao CODEFAT. Prosseguindo, 404 

passou ao Tópico IV – OUTROS ASSUNTOS: ITEM 8 – Entrega dos seguintes documentos: 8.1. 405 

Boletim de Informações Financeiras do FAT - 6º Bimestre de 2018; 8.2. Periódico INFORME 406 

PROGER – dados até dezembro de 2018; 8.3. Informativo da Secretaria de Políticas Públicas de 407 

Emprego - SPPE/MTb sobre a situação das prestações de contas de convênios com recursos do 408 

FAT; 8.4. Boletim de Políticas Públicas de Emprego, Trabalho e Renda – 4º Trimestre de 2018; e, 409 

8.5. Relatório de Execução da PDE – REL-PDE. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e 410 

esgotada a Pauta, a Coordenadora do GTFAT deu por encerrada a reunião, agradecendo a 411 
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presença de todos. E, para constar, eu, Suely Barrozo Lopes, Secretária-Executiva do CODEFAT e 412 

Coordenadora do GTFAT, lavrei a presente Ata que, após aprovada, será assinada por mim e pelos 413 

demais membros do Grupo. 414 
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