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CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR 

ATA DA 150ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GTFAT 

 
DATA: 28 de junho 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 STRAB/SEPRT/ME; Luiz Guilherme Pinto 
Henriques, Representante Titular da Fazenda/ME; Lucilene Estevam Santana, Representante 
Titular da SPPE/SEPEC/ME; Luiz Carlos Galvão de Melo, Representante Titular do BNDES; Talita 
Tormin Saito, Representante Suplente da SDIC/SEPEC/ME; Diene Batista Pereira, Representante 
Suplente do MAPA; Marcos Perioto, Representante Titular da Força Sindical; Raul Araújo Santos, 
Representante Titular da UGT; Geraldo Gonçalves de Oliveira Filho, Representante Titular da 
NCST; Aílton de Jesus Araújo, Representante Titular da CTB; Ernesto Luiz Pereira Filho, 
Representante Titular da CSB; Alexandre Sampaio Ferraz, Representante Suplente da CUT; Renato 
Conchon, Representante Titular da CNA; Sebastião Antunes Duarte, Representante Titular da 
CNTur; Damião Cordeiro de Moraes, Representante Suplente da CONSIF; e, Marcello Caio Ramon e 
Barros Ferreira, Representante Suplente da CNI. Convidados: Maria Leiliane Cordeiro, 
Representante da CONJUR; e, Dorywillians Azevedo, Representante do FONSET. 
 
 
Aos vinte e oito dias do mês de junho de dois mil e dezenove, no Edifício-Sede do Ministério da 1 

Economia, teve início a Centésima Quinquagésima Reunião Ordinária do Grupo Técnico do Fundo 2 

de Amparo ao Trabalhador (GTFAT), sob a coordenação da Secretária-Executiva do CODEFAT, Sra. 3 

Suely Barrozo Lopes. Tópico I – ABERTURA: A Coordenadora do GTFAT cumprimentou os 4 

presentes e, em seguida, deu as boas-vindas à Sra. Talita Tormin Saito, Representante da 5 

SDIC/SEPEC/ME, e ao Sr. Dorywillians Azevedo, Representante do FONSET, os quais participavam 6 

pela primeira vez de reunião do Grupo. Na sequência, passou ao Tópico II – APROVAÇÃO DE ATA: 7 

ITEM 1 - Ata da 149ª Reunião Ordinária, realizada em 23 de abril de 2019. A Coordenadora do 8 

GTFAT indagou se havia alguma manifestação, em não havendo, colocou o item em votação, 9 

tendo sido aprovado por unanimidade. Prosseguindo, passou ao Tópico III – ASSUNTOS PARA 10 

DISCUSSÃO: ITEM 2 - Proposta de Resolução que aprova a Proposta Orçamentária do Fundo de 11 

Amparo ao Trabalhador – FAT para o exercício de 2020. O Coordenador-Geral de Recursos do FAT 12 

da Subsecretaria de Políticas Públicas e Relações do Trabalho da Secretaria de Trabalho 13 

(CGFAT/SPPRT/STRAB/SEPRT/ME), Sr. Paulo César Bezerra de Souza, relatou que o Ministério 14 

projetava, para o exercício de 2020, despesas (obrigatórias + discricionárias) na ordem de R$78,99 15 

bilhões, cuja distribuição apresentava os seguintes valores: i) Financiamento de Programas de 16 

Desenvolvimento Econômico a cargo do BNDES: R$18,39 bilhões; ii) benefício do Seguro-17 
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Desemprego: R$40,06 bilhões; iii) benefício do Abono Salarial: R$18,99 bilhões; e, iv) despesas 18 

discricionárias: R$1,56 bilhão. Ressaltou que o valor projetado para as despesas no exercício de 19 

2020 (R$78,99 bilhões) era 1,44% inferior ao valor aprovado na LOA/2019 (R$80,15 bilhões). 20 

Registrou que as despesas discricionárias apresentavam a seguinte distribuição: i) Qualificação 21 

Social e Profissional: R$787,50 milhões; ii) Manutenção, Modernização e Ampliação da Rede SINE: 22 

R$300,00 milhões; iii) Gestão e Manutenção do Ministério: R$253,83 milhões; iv) Sistema de 23 

Integração das Ações de Emprego, Trabalho e Renda: R$178,63 milhões; v) Cadastros Públicos na 24 

Área de Trabalho e Emprego: R$16,48 milhões; vi) Identificação da População por meio da Carteira 25 

de Trabalho e Previdência Social - CTPS: R$14,67 milhões; vii) Classificação Brasileira de Ocupações 26 

- CBO: R$2,90 milhões; viii) Estudos, Pesquisas e Geração de Informações sobre Trabalho, Emprego 27 

e Renda: R$2,88 milhões; ix) Gestão Participativa do FAT: R$1,59 milhão; x) Sistema de 28 

Informações sobre a Inspeção do Trabalho – SFIT: R$1,10 milhão; xi) Fomento ao Desenvolvimento 29 

de Instituições de Microcrédito: R$567,70 mil; xii) Controle, Monitoramento e Avaliação das 30 

Aplicações dos Depósitos Especiais do FAT: R$436,70 mil; e, xiii) Apoio Operacional ao Pagamento 31 

do Seguro-Desemprego e do Abono Salarial: R$246,70 mil. Observou que a ação Gestão e 32 

Manutenção do Ministério (R$253,83 milhões) estava assim distribuída: i) Funcionamento das 33 

Unidades Descentralizadas: R$129,89 milhões; e, ii) Administração da Unidade: R$123,94 milhões. 34 

Finalizando, o Coordenador-Geral da CGFAT passou às receitas, as quais foram estimadas no 35 

montante de R$78,99 bilhões, distribuídas conforme a seguir: i) Recursos a Definir: R$11,12 36 

bilhões; ii) Contribuição PIS/PASEP: R$48,88 bilhões; iii) Remunerações do FAT: R$18,53 bilhões; 37 

iv) Cota Parte da Contribuição Sindical: R$64,14 milhões; v) Multas e Juros Devidas ao FAT: 38 

R$112,90 milhões; vi) Restituição de Benefícios não Desembolsados: R$279,65 milhões; vii) 39 

Restituição de Convênios: R$4,27 milhões; e, viii) Outras Receitas: R$705,07 mil. A Coordenadora 40 

do GTFAT complementou, ressaltando que a Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, que instituiu o 41 

FAT e o CODEFAT, estabelecia que competia ao Conselho a aprovação da proposta orçamentária 42 

do Fundo. Observou que o CODEFAT aprovava os valores que considerava necessários para a 43 

execução das políticas públicas de emprego, trabalho e renda, os quais seriam oportunamente 44 

adequados aos limites estabelecidos pelo Governo Federal, por meio da Secretaria de Orçamento 45 

Federal (SOF). Em seguida, abriu as inscrições para manifestação. O Representante Suplente da 46 

CONSIF, Sr. Damião Cordeiro de Moraes, relatou que acreditava que o número de beneficiários do 47 

seguro-desemprego, para o exercício de 2020, seria maior que o projetado pelo Ministério, 48 

indagando, caso isso se confirmasse, de onde sairiam os recursos para cobrir esse eventual 49 

aumento de despesa. Ponderou que não houve evolução nas tratativas junto ao BNDES quanto ao 50 
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retorno dos recursos do FAT. Defendeu o aumento de recursos para o seguro-desemprego e para 51 

os projetos voltados ao fomento da criação de emprego e geração de renda. O Representante 52 

Titular da STRAB, Sr. Matheus Stivali, observou que embora o desemprego estivesse em alta, não 53 

significaria que todos os trabalhadores demitidos estariam aptos a receber o benefício do seguro-54 

desemprego. O Representante Titular da Fazenda, Sr. Luiz Guilherme Pinto Henriques, esclareceu 55 

que as projeções foram efetuadas a partir de parâmetros estabelecidos pela área econômica, 56 

destacando que o orçamento era ajustado durante o exercício, podendo inclusive haver 57 

suplementação de recursos para cobrir um aumento inesperado de dispêndio com o seguro-58 

desemprego. O Representante Suplente da CUT, Sr. Alexandre Sampaio Ferraz, registrou que não 59 

concordava com a transferência de recursos de investimentos do BNDES para despesas correntes. 60 

Destacou que o FAT sempre era utilizado para ajudar a fechar as contas do Governo mediante a 61 

Desvinculação de Receitas da União (DRU) e desonerações tributárias. O Representante Titular do 62 

BNDES, Luiz Carlos Galvão de Melo, declarou que o Banco estava ciente de sua obrigação de 63 

retornar recursos ao FAT para cobrir eventual aumento de despesas com seguro-desemprego e/ou 64 

abono salarial, ressaltando que o ponto de divergência com o Ministério era quanto à ordem do 65 

retorno, com o BNDES defendendo que primeiramente retornariam os recursos dos depósitos 66 

especiais e depois, caso ainda necessário, do FAT Constitucional. Observou que havia um erro 67 

material na apresentação, dado que estava sendo projetado para o PIS/PASEP o valor de R$48,88 68 

bilhões, dos quais 40% corresponderiam a R$19,55 bilhões para o Programa 0902 (Financiamento 69 

de Programas de Desenvolvimento Econômico a cargo do BNDES), sendo que na apresentação 70 

estava constando o valor de R$18,39 bilhões. Indagou, quanto ao Programa de Gestão e 71 

Manutenção do Poder Executivo, se os recursos do FAT financiariam outras unidades do executivo 72 

federal. O Coordenador-Geral da CGFAT explicou que quando as despesas com benefício do 73 

seguro-desemprego superavam o valor aprovado na Lei Orçamentaria Anual (LOA), o Ministério 74 

solicitava suplementação de recursos para fazer frente ao gasto extra. Declarou que devido à 75 

controvérsia jurídica entre o Ministério e o BNDES, sobre a ordem de retorno de recursos, os 76 

déficits do FAT estavam sendo cobertos com patrimônio do Fundo. Registrou, quanto ao 77 

percentual de 40% que caberia ao BNDES, que promoveria a correção dos valores para a 78 

apresentação a ser realizada ao CODEFAT. Esclareceu que todos os programas de gestão dos 79 

Ministérios passaram a compor um único programa, denominado Programa de Gestão e 80 

Manutenção do Poder Executivo, porém dividido por área de governo. A Coordenadora do GTFAT 81 

ressaltou que os depósitos especiais eram uma despesa extra orçamentária prevista em uma 82 

Programação Anual de Depósitos Especiais – PDE, estabelecida pelo CODEFAT por meio de 83 
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Resolução. Não constam, portanto, da Lei Orçamentária Anual – LOA. Acrescentou que devido ao 84 

cenário econômico atual, ainda não havia sido possível apresentar proposta de PDE para o 85 

exercício de 2019, haja vista que era produto do excedente da Reserva Mínima de Liquidez (RML). 86 

O Representante do FONSET, Sr. Dorywillians Azevedo, destacou a importância dos recursos 87 

propostos para a Rede SINE (R$300,0 milhões) e para a Qualificação Social e Profissional (R$787,5 88 

milhões), ressaltando que contribuiriam, inclusive, para reduzir os dispêndios com o benefício do 89 

seguro-desemprego. A Coordenadora do GTFAT indagou se havia mais alguma manifestação, em 90 

não havendo, colocou o item em apreciação, tendo sido considerado apto para ser encaminhado 91 

ao CODEFAT. Em seguida, passou ao ITEM 3 – Prestação de Contas do Fundo de Aval para 92 

Geração de Emprego e Renda - FUNPROGER, exercício 2018. O Coordenador-Geral da CGFAT 93 

declarou que a Prestação de Contas havia sido elaborada em consonância com as Decisões e 94 

Instruções Normativas do Tribunal de Contas da União (TCU) e da Controladoria-Geral da União 95 

(CGU). Observou que o FUNPROGER possuía natureza contábil e havia sido instituído pela Lei nº 96 

9.872, de 23 de novembro de 1999, sendo regido por regulamento aprovado pela Resolução 97 

CODEFAT nº 409, de 28 de outubro de 2004. Esclareceu que o FUNPROGER tinha por finalidade 98 

prestar garantia complementar nos financiamentos concedidos pelas instituições financeiras, 99 

tendo como público alvo os empreendedores financiados no âmbito do PROGER Urbano 100 

Investimento e do Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado (PNMPO), este último 101 

englobando as Cooperativas de Crédito e as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público 102 

(OSCIP). Destacou que o Banco do Brasil atuava como Gestor do Fundo, o qual contava com os 103 

seguintes Agentes Financeiros: i) Banco do Brasil – BB; ii) Caixa Econômica Federal - CAIXA; iii) 104 

Banco do Nordeste – BNB; e, iv) Banco da Amazônia – BASA. Na sequência, relatou as principais 105 

regras do FUNPROGER: I) Garantia máxima: até 80% do valor financiado, sendo de até 100% no 106 

caso das OSCIP; II) Valor máximo garantido por mutuário: até R$240,0 mil para empreendedores 107 

no âmbito do PROGER Urbano, e até R$800,0 mil para instituições no âmbito do PNMPO; III) 108 

Assunção de risco pelo Fundo: limitada a 11 vezes o seu patrimônio, que na data de 31.12.2018 se 109 

encontrava no montante de R$403,61 milhões, ou seja, até R$4,44 bilhões; e, IV) Índice máximo 110 

de inadimplência, ou stop loss: 7%, exceto para as linhas Novo Empreendedor, Jovem 111 

Empreendedor do PROGER e linhas do PNMPO. Destacou que o FUNPROGER iniciou as 112 

contratações a partir do ano 2000, ressaltando que em 2006 apresentou os maiores resultados, 113 

garantindo 81.338 operações, seguido por queda, que se acentuou entre 2010 e 2018, em virtude 114 

das instituições financeiras terem atingido o stop loss, ficando assim impedidas de buscarem 115 

honras de aval. Na sequência, declarou que, até o exercício de 2018, foram registradas 574.435 116 
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operações garantidas pelas instituições financeiras, assim distribuídas em número de operações 117 

por agente financeiro e percentual sobre o total de operações garantidas, respectivamente: i) BB: 118 

550.244 operações - 95,79%; ii) BNB: 23.870 operações - 4,16%; iii) CAIXA: 248 operações - 0,04%; 119 

e, iv) BASA: 73 operações - 0,01%. Em seguida, apresentou a distribuição das operações garantidas 120 

por linha de crédito, até dezembro de 2018, e o percentual sobre o total de operações garantidas, 121 

respectivamente, conforme a seguir: I) Micro e Pequenas Empresas: 261.547 operações - 45,53%; 122 

II) Empreendedor Popular: 158.813 operações - 27,65%; III) Professor: 109.876 operações - 123 

19,13%; IV) Profissional Liberal: 23.937 operações - 4,17%; V) Cooperativa: 15.756 operações - 124 

2,74%; VI) Turismo: 3.561 operações - 0,62%; VII) Novo Empreendedor: 876 operações - 0,15%; e, 125 

VIII) Jovem Empreendedor: 69 operações - 0,01%. Prosseguindo, explicou que nesse mesmo 126 

período o valor garantido pelas instituições financeiras somou a importância de R$6,63 bilhões, 127 

tendo o Banco do Brasil garantido 98,55% deste total (R$6,54 bilhões), o Banco do Nordeste 1,31% 128 

(R$87,02 milhões), a CAIXA 0,07% (R$4,60 milhões) e o Banco da Amazônia 0,06% (R$4,40 129 

milhões). Quanto à distribuição do valor garantindo por Linha de Crédito, destacou que 77,98% 130 

haviam sido destinados a Micro e Pequenas Empresas (R$5,17 bilhões), 8,22% a Empreendedor 131 

Popular (R$545,00 milhões), 6,10% a Cooperativas (R$404,81 milhões), 3,36% a Professor 132 

(R$222,79 milhões), 2,20% a Turismo (R$154,84 milhões) e 0,25% a Novo Empreendedor (R$16,38 133 

milhões). Explicou que desde 2011 o FUNPROGER se encontrava estagnado em decorrência de alta 134 

inadimplência e grande dificuldade de recuperação de crédito. Em seguida, apresentou um 135 

diagnóstico da situação do Fundo, conforme a seguir: i) aumento da inadimplência gerava 136 

dificuldade de recebimento dos créditos baixados em perdas; ii) agentes financeiros se 137 

encontravam no limite máximo de inadimplência, ou seja, stop loss de 7%; estando assim 138 

impossibilitados de solicitar honra de aval; iii) dificuldade de recuperação de crédito motivado pela 139 

impossibilidade de abatimento negocial e pelo longo prazo de inadimplência das operações; e, iv) 140 

existência de outros fundos similares mais atrativos e flexíveis, citando como exemplo o Fundo de 141 

Garantia de Operações - FGO e o Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas – FAMPE. Declarou 142 

que o FUNPROGER, ao final de 2018, contava com margem operacional de R$4,44 bilhões para 143 

garantia de operações de crédito. Entretanto, desde 2011, não recebia solicitação de aval, haja 144 

vista o atingimento do stop loss pelos agentes financeiros. Em seguida, assinalou os principais 145 

indicadores do Fundo, em valores acumulados até 2018: A) Indicador de Inadimplência – 7,2%; B) 146 

Indicador de Operações Honradas – 13,0%, tendo honrado 74.516 operações do total de 574.435 147 

operações avalizadas; e, C) Indicador de Crédito Recuperado – 15,5%, referente a recuperação de 148 

R$107,73 milhões do montante de R$707,28 milhões honrados. Observou que o Fundo, em 2018, 149 
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registrou receitas de R$36,58 milhões, contra R$42,61 milhões em 2017, e despesas de R$39,00 150 

mil contra R$21,00 mil em 2017, ressaltando que se tratava de despesa administrativa relativa à 151 

contratação de auditoria independente, conforme autorizado pelo CODEFAT. Prosseguindo, 152 

apresentou os grandes números do FUNPROGER em 2018, conforme a seguir: i) Resultado: 153 

R$36,58 milhões; ii) Disponibilidades: R$398,69 milhões; iii) Aporte de recursos: R$0,00; iv) 154 

Patrimônio Ativo: R$403,61 milhões; v) Patrimônio Líquido: R$403,59 milhões; vi) Valores 155 

honrados a recuperar: R$2,25 bilhões; vii) Alavancagem máxima, correspondente a 11 vezes o 156 

patrimônio: R$4,44 bilhões; viii) Comprometimento com aval: R$0,00; e, ix) 157 

Comprometimento/Alavancagem: 0,0%. Apontou os principais resultados do FUNPROGER ao final 158 

do exercício de 2018: I) Resultado nominal superavitário em R$36,58 milhões, sendo este valor 159 

14,15% inferior ao registrado em 2017 no montante de R$42,61 milhões; e, II) Resultado 160 

econômico do FUNPROGER superavitário, aumentando o Patrimônio Líquido do Fundo para 161 

R$403,59 milhões, um crescimento de 9,95% em relação a 2017, quando registrou R$367,06 162 

milhões. Em seguida, relatou que por meio da Resolução CODEFAT nº 795, de 2 de agosto de 163 

2017, foi instituído Grupo de Trabalho Especial – GTE para estudar o saneamento do FUNPROGER, 164 

cujo resultado foi uma proposta de Projeto de Lei (PL), a qual foi aprovada pelo Conselho em sua 165 

151ª Reunião Ordinária, realizada em 19 de dezembro de 2018. Ressaltou que a Consultoria 166 

Jurídica, do então Ministério do Trabalho, havia se manifestado pela constitucionalidade da 167 

referida proposta de Projeto de Lei, a qual se encontrava atualmente na Secretaria Executiva do 168 

CODEFAT para avaliação dos dirigentes do Ministério da Economia. Na sequência, informou a 169 

situação das Prestações de Contas do FUNPROGER: i) até o exercício de 2012: aprovadas pelo TCU 170 

como regulares e com quitação plena aos responsáveis; ii) exercícios de 2013 e 2014: as contas do 171 

Fundo foram dispensadas de julgamento, tendo sido enviado apenas os Relatórios de Gestão ao 172 

TCU; iii) exercícios de 2015 e 2016: em análise no TCU; e, iv) exercício de 2017: as contas do Fundo 173 

foram dispensadas de julgamento, tendo sido enviado apenas o Relatório de Gestão ao TCU. O 174 

Coordenador-Geral da CGFAT finalizou, propondo a aprovação da Prestação de Contas do 175 

FUNPROGER, considerando a documentação apresentada pelo Gestor do Fundo e as 176 

manifestações favoráveis das auditorias interna e independente quanto à posição financeira, 177 

contábil e patrimonial do Fundo. A Coordenadora do GTFAT abriu as inscrições para manifestação. 178 

O Representante do FONSET ponderou que as micro e pequenas empresas enfrentavam 179 

dificuldades para obter crédito junto ao setor financeiro devido à exigência de garantias, 180 

ressaltando que deveria haver um incentivo por parte dos bancos públicos visando facilitar o 181 

crédito para atender esse público, destacando a importância do FUNPROGER nesse sentido. O 182 
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Representante Titular da NCST, Sr. Geraldo Gonçalves de Oliveira Filho, indagou se houve análise 183 

do Ministério no sentido de procurar alternativas para atender às micro e pequenas empresas 184 

quando os agentes financeiros deixaram de utilizar o FUNPROGER. O Coordenador-Geral da CGFAT 185 

informou que o Ministério havia consultado outros agentes financeiros no sentido de verificar os 186 

prós e contras do FUNPROGER, chegando-se à conclusão que a desvantagem do Fundo, em 187 

relação aos demais, era exatamente a questão da não concessão de abatimento negocial. O 188 

Representante da CONSIF manifestou preocupação com o fato de a proposta de Projeto de Lei 189 

para reativação do FUNPROGER ainda se encontrar parada no Ministério, ao que a Coordenadora 190 

do GTFAT informou que na próxima reunião do Grupo pretendia informar a posição atualizada da 191 

mencionada proposta. Relatou que em atenção à demanda do TCU, quanto ao resultado do Grupo 192 

de Trabalho Especial do FUNPROGER, foi informado àquele Tribunal, no presente mês, que o 193 

CODEFAT havia tomado as providências que lhe cabiam, tendo aprovado proposta de Projeto de 194 

Lei na última reunião do exercício de 2018. Esclareceu que devido à transição de governo, a 195 

Consultoria Jurídica havia devolvido o processo que tratava da proposta de Projeto de Lei à 196 

Secretaria Executiva do CODEFAT, para avaliação da nova instância superior. Quanto ao 197 

prosseguimento, ou não, do mencionado processo. O Representante da CONSIF indagou qual seria 198 

a diferença entre os slides 13 (indicador de operações honradas) e 14 (indicador de créditos 199 

recuperados). O Representante do BB, Sr. Alex Alves Soares, esclareceu que o slide 13 tratava do 200 

número de operações que registraram devolução de honras, enquanto o slide 14 tratava do 201 

montante de recursos oriundos de recuperação de honras. A Coordenadora do GTFAT indagou se 202 

havia mais alguma manifestação, em não havendo, colocou o item em apreciação, tendo sido 203 

considerado apto para ser encaminhado ao CODEFAT, registrando a assinatura dos 204 

Representantes do GTFAT no Despacho que manifestava a adequação da Prestação de Contas em 205 

tela para deliberação do Conselho. Prosseguindo, passou ao ITEM 4 – Proposta de Resolução que 206 

estabelece procedimentos operacionais relativos ao Abono Salarial. O Coordenador-Geral de 207 

Gestão de Benefícios da Subsecretaria de Políticas Públicas e Relações do Trabalho da Secretaria 208 

de Trabalho (CGGB/SPPRT/STRAB/SEPRT/ME), Sr. Márcio Alves Borges, declarou que era 209 

assegurado o recebimento de abono salarial anual, no valor máximo de um salário mínimo vigente 210 

na data do respectivo pagamento, aos empregados que: I) tenham percebido, de empregadores 211 

que contribuem para o Programa de Integração Social (PIS) ou para o Programa de Formação do 212 

Patrimônio do Servidor Público (PASEP), até dois salários mínimos médios de remuneração mensal 213 

no período trabalhado e que tenham exercido atividade remunerada pelo menos durante trinta 214 

dias no ano-base; e, II) estejam cadastrados há pelo menos cinco anos no Fundo de Participação 215 
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PIS/PASEP ou no Cadastro Nacional do Trabalhador. Ressaltou que o valor do abono salarial anual 216 

seria calculado na proporção de 1/12 (um doze avos) do valor do salário mínimo vigente na data 217 

do respectivo pagamento, multiplicado pelo número de meses trabalhados no ano 218 

correspondente, acrescentando que a fração igual ou superior a 15 (quinze) dias de trabalho seria 219 

contada como mês integral. Relatou que a presente proposta de resolução visava: i) reafirmar os 220 

critérios de elegibilidade necessários ao recebimento do Abono; ii) declarar a forma de cálculo do 221 

Abono; iii) indicar as condições de pagamento do Abono pelos agentes operadores Caixa 222 

Econômica Federal e Banco do Brasil; iv) assegurar o direito do Abono aos dependentes, no caso 223 

de óbito, conforme estabelecido na Lei nº 6.858, de 24 de novembro de 1980, regulamentada pelo 224 

Decreto nº 85.845, de 26 de março de 1981, que dispensa a apresentação de Alvará Judicial 225 

quando os seus dependentes são identificados na forma da Lei; v) garantir ao trabalhador o direito 226 

ao Abono pelo prazo de cinco anos, contados a partir da data de encerramento do calendário de 227 

pagamento anual, sem considerar eventuais prorrogações; vi) assegurar aos trabalhadores, 228 

quando comprovada, a revisão da data de cadastramento no Programa PIS/PASEP na Caixa 229 

Econômica Federal e Banco do Brasil; vii) estabelecer rotinas operacionais quanto à 230 

disponibilização de recursos necessários aos pagamentos do Abono efetuadas entre o Ministério 231 

da Economia e os agentes pagadores, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal; viii) definir 232 

procedimentos e prazos de prestação de contas; e, ix) assegurar o pagamento de tarifa aos 233 

agentes pagadores pelos serviços prestados, conforme estabelecido em contratos. O 234 

Coordenador-Geral da CGGB finalizou, esclarecendo que a dispensa de apresentação de alvará 235 

judicial, para dependentes identificados na forma da lei, visava atender requisição do Ministério 236 

Público Federal, enquanto a disponibilização do abono pelo prazo de cinco anos, contados a partir 237 

da data de encerramento do calendário de pagamento anual, visava atender ações civis públicas 238 

exaradas contra a União. A Coordenadora do GTFAT abriu as inscrições para manifestação. A 239 

Consultora-Jurídica Substituta da Área do Trabalho, Sra. Maria Leiliane Cordeiro, fez um aparte 240 

para destacar que o prazo de cinco anos era amplamente adotado pelo judiciário, o que findaria 241 

essa lacuna, acrescentando que a CONJUR se debruçaria sobre essa questão do prazo quando da 242 

análise da presente proposta de resolução. O Representante do BNDES sugeriu a exclusão do 243 

parágrafo 2º do art. 2º: o cálculo proporcional de que trata o caput será aplicado a partir do ano-244 

base de 2015. O Coordenador-Geral da CGGB esclareceu que a menção ao ano de 2015 era no 245 

sentido de guardar consonância com a declaração da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), 246 

ressaltando que o texto havia sido corrigido substituindo a expressão será aplicado por é devido, 247 

conforme redação a seguir: o cálculo proporcional de que trata o caput é devido a partir do ano-248 
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base de 2015. Destacou que foi adicionado um parágrafo visando assegurar o direito do abono 249 

salarial aos dependentes, no caso de óbito, conforme estabelecido na Lei nº 6.858, de 1980, que 250 

dispensava a apresentação de Alvará Judicial quando os seus dependentes fossem identificados na 251 

forma dessa Lei. O Representante Titular da UGT, Sr. Raul Araújo Santos, parabenizou a área 252 

técnica do Ministério por trazer para a proposta de resolução em tela esse quesito dos cinco anos, 253 

declarando que tal medida proporcionaria mais segurança aos trabalhadores. O Representante da 254 

CONSIF observou que as ações civis públicas requeriam pagamentos com correção monetária. O 255 

Coordenado-Geral da CGGB declarou que essa questão já havia sido tratada com a AGU, 256 

explicando que o valor devido seria o equivalente ao salário mínimo vigente no ato do pagamento. 257 

A Coordenadora do GTFAT indagou se havia mais alguma manifestação, em não havendo, colocou 258 

o item em apreciação, tendo sido considerado apto para ser encaminhado ao CODEFAT. Em 259 

seguida, passou ao ITEM 5 - Proposta de Resolução que estabelece o Calendário de Pagamento 260 

do Abono Salarial - exercício de 2019/2020. O Coordenador-Geral da CGGB relatou que o 261 

pagamento do PIS era efetuado pela CAIXA, e o do PASEP pelo Banco do Brasil, destacando que o 262 

calendário de pagamento do exercício 2019/2020, nas agências dos referidos bancos, iniciaria em 263 

25 de julho de 2019 e encerraria em 30 de junho de 2020. Relatou que para o pagamento do 264 

Abono Salarial – PIS era considerado o mês de nascimento do trabalhador e para o pagamento do 265 

Abono Salarial – PASEP o dígito final do número de inscrição do PASEP. Esclareceu que caberia aos 266 

agentes pagadores CAIXA e Banco do Brasil, para efetivação do pagamento do Abono Salarial: i) 267 

executar os serviços de pesquisa, de identificação dos trabalhadores com direito ao Abono 268 

Salarial, de apuração e controle de valores, de processamento de dados e de atendimento aos 269 

trabalhadores; ii) realizar o pagamento do abono salarial, mediante depósito em conta corrente de 270 

titularidade do trabalhador ou por meio de saque em espécie; e, iii) executar os serviços de 271 

regularização cadastral, com base na RAIS, a partir do Ano-Base 2013. O Coordenador-Geral da 272 

CGGB finalizou, informando que o exercício 2018/2019, segundo dados atualizados até 21 de 273 

junho de 2019, registrava 24.703.171 abonos identificados e 22.426.606 abonos pagos, resultando 274 

em um dispêndio de R$17,27 bilhões e taxa de cobertura de 91,0%. A Coordenadora do GTFAT 275 

abriu as inscrições para manifestação. O Representante da CUT observou que a taxa de cobertura 276 

do pagamento do abono salarial vinha caindo nos últimos exercícios, defendendo uma ação mais 277 

incisiva do Ministério no sentido de aumentar a divulgação do calendário de pagamento. O 278 

Coordenador-Geral da CGGB declarou que duas ações em curso contribuiriam para melhorar a 279 

taxa de cobertura, a saber: i) a sinalização do prazo de até cinco anos para o trabalhador receber o 280 

Abono; e, ii) a inclusão de informações sobre o Abono nos aplicativos mobile. A Coordenadora do 281 
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GTFAT complementou, ressaltando que o lançamento da CTPS digital também ajudaria a aumentar 282 

a taxa de cobertura do Abono, pois se trataria de mais um canal de comunicação com os 283 

beneficiários, além de suas outras funções. O Coordenador-Geral da CGGB manifestou 284 

preocupação da área técnica em relação aos prazos do calendário de pagamento do Abono 285 

Salarial para o exercício de 2019/2020, dado que o CODEFAT deliberaria sobre o assunto no dia 286 

23.07.2019 e o pagamento do Abono teria início em 25.07.2019. Ponderou que por essa razão se 287 

encontrava em discussão no Ministério a eventual necessidade de o Presidente do CODEFAT 288 

aprovar o calendário 2019/2020 mediante decisão ad referendum, dada a proximidade entre a 289 

reunião do CODEFAT e o início do calendário. A Coordenadora do GTFAT declarou que, caso se 290 

confirmasse a necessidade de aprovação por decisão ad referendum, essa seria avaliada pelo 291 

Presidente do CODEFAT. A Coordenadora do GTFAT indagou se havia mais alguma manifestação, 292 

em não havendo, colocou o item em apreciação, tendo sido considerado apto para ser 293 

encaminhado ao CODEFAT. Na sequência, passou ao Tópico IV – APRESENTAÇÕES: ITEM 6 - Tema: 294 

Situação das prestações de contas de convênios com recursos do FAT, pela Coordenação-Geral 295 

de Prestação de Contas da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego. O Assessor Técnico da 296 

SPPE, Sr. Alexsander Parrine, apresentou quadro demonstrando os valores analisados de dez/2018 297 

até mai/2019, conforme a seguir: i) total de processos analisados: 93 processos; ii) montante 298 

analisado: R$213,84 milhões; iii) montante a comprovar: R$2,89 milhões; iv) montante a aprovar: 299 

R$64,76 milhões; v) montante aprovado: R$89,24 milhões; vi) montante impugnado: R$8,31 300 

milhões; vii) inadimplência efetiva: R$44,03 milhões; e, viii) inadimplência suspensa: R$1,74 301 

milhão. Finalizando, apresentou os valores acumulados dos convênios: I) total de convênios 302 

celebrados: 743 convênios; II) montante de recursos firmados: R$3,31 bilhões; III) montante a 303 

comprovar: R$391,52 milhões; IV) montante a aprovar: R$1,37 bilhão; V) montante aprovado: 304 

R$574,04 milhões; VI) montante impugnado: R$14,81 milhões; VII) inadimplência efetiva: 305 

R$298,42 milhões; e, VIII) inadimplência suspensa: R$224,88 milhões. A Coordenadora do GTFAT 306 

agradeceu pela exposição e, em seguida, abriu as inscrições para manifestação. O Representante 307 

da CUT indagou qual o tempo médio para análise de um processo de prestação de contas. O 308 

Assessor Técnico da SPPE esclareceu que a análise durava em média três meses, acrescentando 309 

que era realizada uma análise, encaminhada ao convenente para manifestação, e efetuada uma 310 

reanálise a partir da resposta obtida da parte conveniada. Na sequência, a Coordenadora do 311 

GTFAT passou ao ITEM 7 - Tema: Boletim de Políticas Públicas de Emprego, Trabalho e Renda – 312 

1º Trimestre de 2019, pela Equipe do Observatório Nacional do Mercado de Trabalho da 313 

Subsecretaria de Políticas Públicas e Relações do Trabalho da Secretaria de Trabalho. O Técnico 314 
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do Observatório, Sr. Augusto Albuquerque, destacou que o Boletim havia passado por uma 315 

reformulação, ficando mais resumido e com informações mais relevantes. Informou que o Boletim 316 

contemplava os seguintes temas: I) Conjuntura; II) Intermediação de Mão de Obra; III) Seguro-317 

Desemprego; IV) Qualificação Profissional; V) Programas de Geração de Emprego e Renda; V) 318 

Abono Salarial; e, VI) Carteira de Trabalho e Previdência Social. Prosseguindo, apresentou os 319 

indicadores da conjuntura do mercado de trabalho: i) População Economicamente Ativa – PEA: 320 

105,25 milhões; ii) quantidade de pessoas ocupadas: 91,86 milhões; iii) quantidade de pessoas 321 

desocupadas: 13,39 milhões; iv) taxa de desocupação: 12,7%; v) taxa de informalidade: 40,7%; e, 322 

vi) quantidade de empresas optantes pelo MEI: 8,15 milhões. Prosseguindo, informou os 323 

indicadores da intermediação de mão de obra – IMO: I) quantidade de trabalhadores inscritos: 324 

884,61 mil; II) quantidade de vagas oferecidas: 283,76 mil; III) quantidade de encaminhamentos 325 

realizados: 1,04 milhão; IV) quantidade de trabalhadores colocados: 105,15 mil; V) quantidade de 326 

trabalhadores segurados colocados: 10,19 mil; VI) quantidade de admitidos CAGED: 4,04 milhões; 327 

VII) taxa de efetividade dos encaminhamentos: 10,08%; VIII) taxa de aproveitamento das vagas: 328 

37,06%; e, IX) taxa de colocação no mercado de trabalho formal: 2,60%. Apontou os principais 329 

indicadores do seguro-desemprego trabalhador formal: i) quantidade de segurados: 1,59 milhão; 330 

ii) recursos pagos: R$2,59 bilhões; iii) percentual de segurados reincidentes: 62,13%; e, iv) taxa de 331 

cobertura: 71,18%. Em seguida, passou aos indicadores das demais modalidades do seguro-332 

desemprego: a) trabalhador doméstico: 57,34 mil segurados e R$61,68 milhões de recursos pagos; 333 

b) bolsa qualificação: 7,09 mil segurados e R$17,57 milhões de recursos pagos; c) pescador 334 

artesanal: 228,42 mil segurados e R$638,91 milhões de recursos pagos; e d) trabalhador resgatado 335 

de condição análoga a de escravo: 98 segurados e R$199,60 mil de recursos pagos. Passando à 336 

qualificação profissional, declarou que a taxa de aproveitamento dos aprendizes foi da ordem de 337 

39,80%. Relatou que o PROGER apresentava os seguintes resultados: I) quantidade de contratos 338 

firmados:29,98 mil; II) valor total de recursos repassados: R$818,55 milhões; e, III) estoque de 339 

empresas contratantes do PROGER: 51,13 mil. O Técnico do Observatório finalizou, declarando 340 

que foram emitidas 323,50 mil Carteiras de Trabalho e Previdência Social - CTPS no modelo 341 

manual e 1,09 milhão no modelo informatizado. A Coordenadora do GTFAT agradeceu pela 342 

exposição e, em seguida, abriu as inscrições para manifestação. O Representante do FONSET 343 

relatou que a pesquisa de campo realizada na unidade SINE apontava, quanto à IMO, que cerca de 344 

90% do público tinha acesso à internet, sendo que 40% tinha acesso em casa, e 80% acesso 345 

mobile. Enfatizou a importância de se investir cada vez mais na tecnologia, visando melhorar os 346 

índices da IMO. A Coordenadora do GTFAT registrou que uma apresentação recente da DATAPREV 347 
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havia demonstrado que mensalmente cerca de 3,5 milhões de pessoas acessavam a Rede SINE 348 

presencialmente, enquanto em torno de 80 milhões acessavam pelo SINE Fácil, destacando a 349 

importância de os gestores do SINE disseminarem o uso da tecnologia na rede a fim de alcançar o 350 

maior número possível de trabalhadores. Em seguida, passou ao Tópico V – OUTROS ASSUNTOS: 351 

ITEM 8 – Entrega dos seguintes documentos: 8.1. Boletim de Informações Financeiras do FAT - 352 

1º Bimestre de 2019; 8.2. Informativo da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego - SPPE 353 

sobre a situação das prestações de contas de convênios com recursos do FAT; 8.3. Boletim de 354 

Políticas Públicas de Emprego, Trabalho e Renda – 1º Trimestre de 2019; e, 8.4. Relatório de 355 

Execução da PDE – REL-PDE. A Coordenadora do GTFAT informou que os documentos em 356 

referência se encontravam na mídia digital entregue aos Representantes no início dos trabalhos. 357 

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e esgotada a Pauta, a Coordenadora do GTFAT deu 358 

por encerrada a reunião, agradecendo a presença de todos. E, para constar, eu, Suely Barrozo 359 

Lopes, Coordenadora do GTFAT, lavrei a presente Ata que, após aprovada, será assinada por mim 360 

e pelos demais membros do Grupo. 361 
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