
CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR 

ATA DA 155ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CODEFAT 

 
DATA: 24 de setembro de 2019. 

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

PARTICIPANTES: Francisco Canindé Pegado do Nascimento, Presidente do CODEFAT e Conselheiro 
Titular Representante da UGT; Suely Barrozo Lopes, Secretária-Executiva do CODEFAT; Geraldo Julião 
Júnior, Conselheiro Titular Representante da Secretaria Especial de Fazenda (FAZENDA/ME); Fernando 
de Holanda Barbosa Filho, Conselheiro Titular Representante da Secretaria de Políticas Públicas de 
Emprego da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade (SPPE/SEPEC/ME); 
Lizane Soares Ferreira, Conselheira Titular Representante do MAPA; Isabella Maria Pereira de Ávila, 
Conselheira Suplente Representante da Secretaria de Desenvolvimento da Indústria, Comércio, 
Serviços e Inovação da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade 
(SDIC/SEPEC/ME); Leonardo Botelho Ferreira, Conselheiro Titular Representante do BNDES; Daniel de 
Souza Galvão, Conselheiro Suplente Representante da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego da 
Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade (SPPE/SEPEC/ME); Luiz Carlos 
Galvão de Melo, Conselheiro Suplente Representante do BNDES; Quintino Marques Severo, 
Conselheiro Titular Representante da CUT; Sérgio Luiz Leite, Conselheiro Titular Representante da 
Força Sindical; Geraldo Ramthun, Conselheiro Titular Representante da NCST; Antônio Renan Arrais, 
Conselheiro Titular Representante da CTB; José Avelino Pereira, Conselheiro Titular Representante da 
CSB; Ivo Dall’Acqua Júnior, Conselheiro Titular Representante da CNC; Virgílio Nelson da Silva 
Carvalho, Conselheiro Titular Representante da CNTur; e, Caio Mario Alvares, Conselheiro Titular 
Representante da CNT. CONVIDADOS: Agostinho Nascimento Netto, Consultor Jurídico de Direito 
Trabalhista da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional; e, Marcelo Gavião, Representante do 
FONSET. 

 

Aos vinte e quatro dias do mês de setembro de dois mil e dezenove, no Edifício do Ministério da 1 

Economia, teve início a Centésima Quinquagésima Quinta Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo 2 

do Fundo de Amparo ao Trabalhador (CODEFAT), sob a direção do Presidente do CODEFAT e 3 

Conselheiro Titular Representante da UGT, Sr. Francisco Canindé Pegado do Nascimento. I – 4 

ABERTURA: O Presidente cumprimentou os presentes e, em seguida, desejou boas-vindas à 5 

Conselheira da SDIC/SEPEC/ME, Sra. Isabella Maria Pereira de Ávila, que participava pela primeira vez 6 

de reunião do CODEFAT. Na sequência, registrou que os Conselheiros da CNI haviam justificado 7 

ausência na presente reunião em razão de estarem cumprindo outras agendas. Informou que se 8 

encontravam na presente reunião, como ouvintes, o Sr. Gustavo Ene, o qual aguardava formalização 9 

do processo de indicação como Conselheiro Titular da SDIC/SEPEC/ME, e o Sr. Fábio Bandeira Guerra, 10 
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pela CNI. Na sequência, o Presidente passou ao tópico II – APROVAÇÃO DE ATA: ITEM 1 – Ata da 11 

154ª Reunião Ordinária, realizada em 23 de julho de 2019. O Presidente indagou se havia alguma 12 

manifestação, em não havendo, colocou o item em votação, tendo sido aprovado por unanimidade. 13 

Prosseguindo, passou ao tópico III – ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO E DISCUSSÃO: ITEM 2 - Proposta 14 

de Resolução que estabelece procedimentos operacionais relativos ao Abono Salarial. A Secretária-15 

Executiva do CODEFAT, Sra. Suely Barrozo Lopes, solicitou um aparte para registrar que a proposta em 16 

tela havia constado da pauta da última reunião, tendo sido retirada por solicitação do Conselheiro da 17 

Secretaria Especial de Fazenda (FAZENDA/ME), equivalendo a um pedido de vista, razão pela qual 18 

estava sendo reapresentada na presente ocasião. O Conselheiro Titular Representante da 19 

FAZENDA/ME, Sr. Geraldo Julião Júnior, solicitou, novamente, que esse item fosse retirado de pauta, 20 

ponderando que estava na iminência de ser votado no Congresso Nacional a Proposta de Emenda 21 

Constitucional (PEC) da reforma da previdência, que modificaria profundamente o Abono. Declarou 22 

que o grande desafio do CODEFAT seria adequar as regras do Abono às alterações que seriam 23 

promovidas pela PEC. A Secretária-Executiva do CODEFAT sugeriu que a área técnica efetuasse a 24 

apresentação da proposta em tela, observando que traria questões importantes para o trabalhador e, 25 

ainda, atenderia demandas judiciais em curso. O Conselheiro Titular Representante da NCST, Sr. 26 

Geraldo Ramthun, manifestou concordância com a sugestão da Secretária-Executiva do CODEFAT, 27 

ressaltando a importância para o trabalhador de se deixar clara a questão dos 5 (cinco) anos de 28 

prescrição para pagamento do Abono. O Presidente solicitou compreensão do Conselheiro da 29 

FAZENDA no sentido de deliberar sobre o assunto na presente reunião, haja vista que estavam sendo 30 

demandados pela justiça sobre questões operacionais relativas ao Abono. Assim sendo, o 31 

Coordenador-Geral de Gestão de Benefícios da Subsecretaria de Políticas Públicas e Relações do 32 

Trabalho da Secretaria de Trabalho (CGGB/SPPRT/STRAB/SEPRT), Sr. Márcio Alves Borges, iniciou a 33 

apresentação do Item em tela, destacando que entendia razoável separar os procedimentos 34 

operacionais relativos ao Abono do seu calendário de pagamento. Esclareceu que era assegurado o 35 

recebimento de abono salarial anual, no valor máximo de um salário mínimo vigente na data do 36 

respectivo pagamento, aos empregados que: I) tenham percebido, de empregadores que contribuem 37 

para o Programa de Integração Social (PIS) ou para o Programa de Formação do Patrimônio do 38 

Servidor Público (PASEP), até dois salários mínimos médios de remuneração mensal no período 39 

trabalhado e que tenham exercido atividade remunerada pelo menos durante trinta dias no ano-base; 40 

e, II) estejam cadastrados há pelo menos cinco anos no Fundo de Participação PIS/PASEP ou no 41 
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Cadastro Nacional do Trabalhador. Ressaltou que o valor do abono salarial anual seria calculado na 42 

proporção de 1/12 (um doze avos) do valor do salário mínimo vigente na data do respectivo 43 

pagamento, multiplicado pelo número de meses trabalhados no ano correspondente, acrescentando 44 

que a fração igual ou superior a 15 (quinze) dias de trabalho seria contada como mês integral. Relatou 45 

que a presente proposta de resolução visava: i) reafirmar os critérios de elegibilidade necessários ao 46 

recebimento do Abono; ii) declarar a forma de cálculo do Abono; iii) indicar as condições de 47 

pagamento do Abono pelos agentes operadores Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil; iv) 48 

assegurar o direito do Abono aos dependentes, no caso de óbito, conforme estabelecido na Lei nº 49 

6.858, de 24 de novembro de 1980, regulamentada pelo Decreto nº 85.845, de 26 de março de 1981, 50 

que dispensava a apresentação de Alvará Judicial quando os seus dependentes fossem identificados 51 

na forma da Lei; v) assegurar ao trabalhador o direito ao Abono pelo prazo de cinco anos, contados a 52 

partir da data de encerramento do calendário de pagamento anual, sem considerar eventuais 53 

prorrogações; vi) assegurar aos trabalhadores, quando comprovada, a revisão da data de 54 

cadastramento no Programa PIS/PASEP na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil; vii) 55 

estabelecer rotinas de disponibilização de recursos para pagamento do Abono entre o Ministério da 56 

Economia e os agentes pagadores, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal; viii) definir 57 

procedimentos e prazos de prestação de contas; e, ix) assegurar o pagamento de tarifa aos agentes 58 

pagadores pelos serviços prestados, conforme estabelecido em contratos. O Coordenador-Geral da 59 

CGGB finalizou, esclarecendo que a dispensa de apresentação de alvará judicial, para dependentes 60 

identificados na forma da lei, visava atender requisição do Ministério Público Federal, enquanto a 61 

disponibilização do abono pelo prazo de cinco anos, contados a partir da data de encerramento do 62 

calendário de pagamento anual, visava atender ações civis públicas exaradas contra a União. O 63 

Presidente abriu as inscrições para manifestação. O Conselheiro da NCST indagou se os processos de 64 

ações civis públicas já haviam sido submetidos à tribunais superiores. Ponderou que seria 65 

interessante buscar localizar o beneficiário do Abono pelo cruzamento com o pagamento de outros 66 

benefícios, tal como o FGTS e o seguro-desemprego. O Coordenador-Geral da CGGB observou que os 67 

processos de ação civil pública, com validade em todo o territorial nacional, não chegavam as 68 

instâncias superiores. Declarou que o Ministério já efetuava cruzamentos com outras bases de dados, 69 

visando efetuar o pagamento do benefício ao maior número possível de beneficiários do Abono. O 70 

Conselheiro da FAZENDA esclareceu que sua solicitação havia sido no sentido de evitar insegurança 71 

jurídica, acrescentando que uma vez aprovada essa proposta de resolução, e havendo alterações 72 
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oriundos da PEC da previdência social, o Conselho levaria um tempo para se reunir novamente a fim 73 

de efetuar as adequações necessárias, de modo que durante algum tempo a resolução do CODEFAT 74 

estaria em desacordo com as novas regras advindas da PEC. Observou que seria interessante a área 75 

técnica apresentar um estudo de quais seriam os impactos da PEC nº 06 no pagamento do abono 76 

salarial. A Secretária-Executiva do CODEFAT ponderou que a Resolução nº 813, de 26 de junho de 77 

2018, havia sido a última que tratou ao mesmo tempo dos procedimentos operacionais e calendário 78 

de pagamento do Abono. Observou que neste exercício houve a decisão de se separar as duas 79 

questões, ficando o calendário de pagamento em uma resolução, e os procedimentos operacionais, 80 

em outra, por se tratar de questões perenes que não demandavam alteração a cada exercício. 81 

Declarou que nessa linha foram apresentadas duas resoluções na última reunião, uma tratando do 82 

calendário de pagamento, que foi aprovada, e a outra dos procedimentos operacionais, que foi 83 

retirada de pauta por solicitação do Conselheiro da FAZENDA. Esclareceu que diante dessa situação, 84 

atualmente os procedimentos operacionais estavam sem regramento estabelecido, acrescentando 85 

que a presente proposta de resolução, uma vez aprovada, restabeleceria a normalidade, ponderando 86 

que o Conselho tinha a prerrogativa de alterá-la a qualquer momento no sentido de adequá-la ao que 87 

fosse estabelecido pela PEC da previdência social. O Conselheiro Titular Representante da CUT, Sr. 88 

Quintino Marques Severo, ressaltou que como a proposta de resolução em tela tratava de questões 89 

perenes, deveria ser aprovada na presente reunião visando deixar claro os procedimentos 90 

operacionais do Abono e, ainda, atender às demandas judiciais. O Conselheiro Titular Representante 91 

da Força Sindical, Sr. Sérgio Luiz Leite, arrazoou, quanto à PEC, que a proposta em tela remetia à lei, 92 

que uma vez alterada, implicaria na necessidade de adequação da resolução. O Conselheiro Titular 93 

Representante da CNTur, Sr. Virgílio Nelson da Silva Carvalho, ponderou que já havia insegurança 94 

jurídica, uma vez que foi aprovado apenas o calendário de pagamento do Abono, ficando pendente a 95 

questão dos procedimentos operacionais. O Consultor Jurídico de Direito Trabalhista, Sr. Agostinho 96 

Nascimento Netto, esclareceu que se os congressistas não tratassem de transição, as alterações 97 

introduzidas pela PEC passariam a valer imediatamente, ressaltando que em geral tratavam de 98 

transitoriedade das novas regras, tendo os executores das políticas um espaço temporal para efetuar 99 

as adequações necessárias. Observou que a depender do que seria aprovado pelo CODEFAT, algum 100 

dispositivo poderia perder sentido em função da reforma constitucional em discussão no Congresso 101 

Nacional. O Presidente sugeriu a aprovação da proposta de resolução em tela na presente reunião, 102 

ressaltando que caso fosse necessário poderia ser aprovada uma resolução por ad referendum a fim 103 



 5

de promover eventuais adequações. O Conselheiro da FAZENDA propôs a exclusão dos artigos 2º e 3º, 104 

ressaltando que tratavam de valores, não sendo regras operacionais, acrescentado que 105 

provavelmente seriam afetados pela PEC. O Coordenador-Geral da CGGB, diante das ponderações dos 106 

Conselheiros, sugeriu novas redações para os artigos 1º e 2º, remetendo-os à Lei, sem menção a 107 

valor, na forma a seguir: Art 1° Estabelecer procedimentos operacionais relativos ao pagamento do 108 

Abono Salarial, nos termos da Lei nº 7.998, de 1990; e, Art. 2º É assegurado o recebimento de abono 109 

salarial anual nos termos da legislação vigente. O Presidente indagou se havia mais alguma 110 

manifestação, em não havendo, colocou o item em votação, tendo sido aprovado por unanimidade 111 

com as novas redações dos artigos 1º e 2º, na forma sugerida pelo Coordenador-Geral da CGGB, e 112 

com a exclusão do artigo 3º, conforme proposto pelo Conselheiro da FAZENDA. Em seguida, o 113 

Presidente passou ao ITEM 3 – Apresentação pela Coordenação-Geral de Recursos do FAT – CGFAT 114 

das Providências para atendimento das recomendações contidas no Relatório de Avaliação CGU nº 115 

201800915 – Gestão do FAT do exercício 2017. O Coordenador-Geral de Recursos do FAT da 116 

Subsecretaria de Políticas Públicas e Relações do Trabalho da Secretaria de Trabalho 117 

(CGFAT/SPPRT/STRAB/SEPRT), Sr. Paulo César Bezerra de Souza, relatou que a Controladoria-Geral da 118 

União (CGU), em suas Auditorias de Contas, verificava as informações prestadas pelos 119 

administradores públicos, com vistas a instruir processo de prestação de contas que subsidiava o 120 

julgamento pelo Tribunal de Contas da União (TCU), bem como ofereciam recomendações para o 121 

aprimoramento da governança e da gestão. Informou que no Relatório de Auditoria das Contas do 122 

FAT de 2017, a CGU enumerou 6 achados, sendo que em 4 deles efetuou recomendações, 123 

acrescentando que no certificado da Auditoria do FAT de 2017 a CGU avaliou regular, com ressalvas, 124 

as contas dos responsáveis, exceto a do Secretário de Políticas Públicas de Emprego do então 125 

Ministério do Trabalho (achado 2) e a do Superintendente Regional do Trabalho de Goiás (achado 6). 126 

Na sequência, relatou os seis achados, conforme a seguir: Achado 1) ausência de acompanhamento, 127 

pelo CODEFAT, de ações executadas com recursos do orçamento do FAT; Achado 2) omissão do 128 

CODEFAT em deliberar sobre propostas de alterações do orçamento do FAT; Achado 3) 129 

acompanhamento do processo de desenvolvimento e implementação do SIGFAT; Achado 4) 130 

inobservância ao princípio da segregação de funções no âmbito da CGFAT; Achado 5) divergência de 131 

entendimentos entre a CGFAT e a Secretaria do Tesouro Nacional – STN/ME sobre rotina de execução 132 

de Ordem Bancária, D+0; e, Achado 6) pagamentos irregulares realizados a título de restituição de 133 

Contribuição Sindical. Ressaltou que os achados 3 e 5 não haviam gerado nenhuma recomendação. 134 
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Prosseguindo, listou as recomendações exaradas pela CGU e as respectivas providências adotadas 135 

pelo Ministério: I) estabelecer rotinas de acompanhamento, com pontos de controle ao longo do 136 

exercício – assunto de pauta da presente reunião, encontrando-se em processo de desenvolvimento o 137 

Canal CODEFAT, que permitirá o acompanhamento da execução orçamentária e financeira do FAT; II) 138 

incluir em seu Regimento Interno a previsão da competência do CODEFAT para deliberar sobre as 139 

propostas de alteração orçamentária do FAT – assunto de pauta da presente reunião, constando 140 

proposta de inclusão do texto do art. 19 da Lei n° 7.998, de 1990, no Regimento Interno do CODEFAT; 141 

III) instituir sistemática voltada para os processos de alteração orçamentária do FAT, com deliberação 142 

do CODEFAT – aguardando posicionamento da Secretaria de Orçamento Federal - SOF/ME; IV) 143 

apresentar à Secretaria-Executiva do Ministério do Trabalho – SE/MTb os fatos ocorridos em 2017, 144 

relacionados ao processo de alteração orçamentária no âmbito do FAT, para subsidiar eventual 145 

apuração de responsabilidade – fatos apresentados à SE/MTb. Aguardando posicionamento da 146 

SOF/ME; e, V) garantir a observância ao princípio da segregação de funções nas nomeações e 147 

designações de atribuição no âmbito da CGFAT - aguardando a publicação da nova estrutura do ME, 148 

quando a CGFAT será remanejada da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho – SEPRT para a 149 

Secretaria Especial de Fazenda – FAZENDA, para implementar a segregação das funções de ordenador 150 

de despesas e de gestor financeiro do FAT, ambas atualmente na CGFAT. Esclareceu que o Achado 6 151 

remetia às recomendações constantes do Relatório de Avaliação dos Resultados da Gestão nº 152 

201701834 - Processo de Restituição da Contribuição Sindical Urbana (CSU) do exercício de 2017, 153 

destacando a celebração de Termo de Mediação entre o MTb e as Centrais Sindicais para tratar da 154 

restituição da CSU. Em seguida, passou às recomendações relativas à CSU e as respectivas 155 

providências do Ministério: i) adotar providências para obter o ressarcimento de restituições 156 

autorizadas irregularmente - solicitação de devolução efetuada, porém, em função de determinação 157 

judicial, que concedeu à entidade FENATRACOOP amplo direito de defesa, o assunto encontrava-se 158 

em análise; ii) apurar responsabilidade dos agentes que eventualmente atuaram de forma negligente 159 

e que eventualmente auferiram vantagens, e providenciar encaminhamentos para apuração de 160 

potenciais infrações nas esferas cível e penal – solicitações de apurações foram encaminhadas à 161 

Corregedoria do MTb, estando a SPPRT/STRAB/SEPRT aguardando manifestação da Corregedoria do 162 

ME; iii) adotar providências para implementar controles no processo de arrecadação e distribuição da 163 

CSU - todos os processos de restituição da CSU se encontram suspensos de pagamento, estando em 164 

desenvolvimento dentro da nova estrutura organizacional do Ministério da Economia a 165 
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reestruturação normativa e operacional do processo; iv) não validar o Termo de Mediação sem definir 166 

os preceitos estabelecidos no Acordo e relacionados aos valores a serem restituídos, e sem realizar 167 

estudos e avaliações, em conjunto com a STN e com o FAT, sobre impactos financeiros e 168 

orçamentários decorrentes das restituições e sobre definição de procedimentos a serem adotados 169 

para eventual restituição de valores - o termo de mediação não se aperfeiçoou, tendo sido constatada 170 

ausência de fundamentos fáticos e de direito, e pareceres técnicos e jurídicos inconclusivos, sem 171 

análise profunda quanto à legalidade. O Processo de Mediação foi encerrado pelo Procurador-Geral 172 

do Ministério Público do Trabalho - MPT, seu intermediador originário, até a definição dos valores 173 

retidos e concordâncias da AGU e da CGU; v) implementar rotinas para identificar valores referentes a 174 

recolhimentos da CSU que já foram objeto de ressarcimento - os valores ressarcidos são registrados 175 

pela CGFAT em planilha Excel, constando da pauta da presente reunião proposta de resolução que 176 

trata da destinação de recursos do FAT para o desenvolvimento do Sistema de Gestao do FAT - 177 

SIGFAT; e, vi) não validar o Termo de Mediação sem antes desenvolver e implementar rotinas para 178 

identificar e bloquear o pagamento de valores já ressarcidos - termo de mediação suspenso pelo 179 

Procurador-Geral do MPT. O Coordenador-Geral da CGFAT finalizou, ponderando que o 180 

desenvolvimento de um sistema gerencial para o FAT era uma demanda recorrente dos órgãos de 181 

controle, acrescentando que na presente reunião seria apresentada ao Conselho proposta para 182 

aprovação de destinação de recursos específicos para o desenvolvimento do SIGFAT. O Presidente 183 

abriu as inscrições para manifestação. O Conselheiro da NCST indagou se as duas federações citadas 184 

(FENATRACOOP e FETTHEBASA) havia ingressado na justiça requerendo direito de defesa. Observou 185 

que seria interessante a participação das três bancadas para a elaboração da proposta de resolução 186 

que trataria da destinação de recursos FAT para desenvolvimento do SIGFAT, que incluiria controles 187 

de restituição da contribuição sindical. A Secretária-Executiva do CODEFAT ponderou que a proposta 188 

de resolução em referência teria por objetivo priorizar o desenvolvimento do SIGFAT, acrescentando 189 

que os controles de restituição da contribuição sindical se dariam a partir da implantação do sistema, 190 

sem contemplar passivo. Ressaltou que a mencionada proposta seria discutida primeiramente no 191 

GTFAT, momento em que as bancadas poderiam contribuir no seu aprimoramento. O Conselheiro da 192 

CNTur solicitou que constasse na ata da presente reunião a preocupação do CODEFAT com o 193 

desenvolvimento do SIGFAT, dado a sua importância para o controle financeiro dos recursos do FAT. 194 

O Conselheiro da Força Sindical indagou se haveria possibilidade de realizar uma divisão no processo 195 

de apuração da contribuição sindical a fim de verificar o que era identificável e não identificável. O 196 
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Coordenador-Geral da CGFAT esclareceu que apenas a FENATRACOOP havia ingressado na justiça 197 

solicitando direito de defesa, acrescentando que a CGFAT estendeu à FETTHEBASA o mesmo direito 198 

no sentido de dar tratamento igualitário às duas federações. Declarou que a CGFAT não tinha 199 

condições de identificar quem teria ou não direito a restituição da contribuição sindical. O Presidente 200 

ponderou que não havia mais o que fazer no Ministério para requerer a restituição do passivo da 201 

contribuição sindical, haja vista a suspensão do termo de mediação pelo Procurador-Geral do 202 

Ministério Público do Trabalho. O Conselheiro da FAZENDA solicitou um aparte, colocando-se à 203 

disposição para apresentar ao CODEFAT, na próxima oportunidade, como funcionava o processo de 204 

alterações orçamentárias. Na sequência, o Presidente passou ao ITEM 4 - Apresentação pela 205 

Secretaria Executiva do CODEFAT, sobre o desenvolvimento do CANAL CODEFAT, para atendimento 206 

da Recomendação “Aprimoramento das rotinas de controle gerencial adotadas pelo CODEFAT no 207 

desenvolvimento de ações custeadas pelo Fundo”. A Secretária-Executiva do CODEFAT relatou que o 208 

Canal CODEFAT se constituiria em ambiente informatizado que possibilitaria aos membros do 209 

CODEFAT/GTFAT, gestores e outros, acesso a ambiente restrito no Portal FAT, de acordo com perfil 210 

concedido, de forma a obter, rotineiramente, informações detalhadas relativas ao processo de gestão 211 

do FAT, especialmente da sua execução orçamentária, de instrumentos pactuados, executados ou 212 

descontinuados, e de limitações para execução dos programas e ações, como contingenciamento 213 

orçamentário/financeiro, dentre outros. Explicou que por meio de login único no CANAL CODEFAT, os 214 

gestores do FAT teriam acesso integrado a dados sobre: I) rede de atendimento do Sistema Nacional 215 

de Emprego - SINE, Seguro-Desemprego – SD, Intermediação de Mão de Obra – IMO, Cadastro Geral 216 

de Empregados e Desempregados – CAGED, Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS e 217 

Programas de Geração de Emprego e Renda – PROGER; II) relatórios com informações sobre receitas, 218 

despesas e resultados do FAT, bem como sua execução orçamentária e financeira; e, III) material 219 

relativo aos itens constantes das pautas de reuniões do GTFAT e do CODEFAT. Relatou que por meio 220 

desse Canal seria disponibilizado, dentre outras informações gerenciais, o Painel de Monitoramento 221 

de Políticas Públicas de Trabalho Emprego e Renda (Painel PPTER), que contemplava informações 222 

online sobre os principais temas relacionados à execução das políticas financiadas pelo FAT, em 223 

especial no tocante à Rede SINE. Em seguida, informou que a DATAPREV efetuaria uma breve 224 

apresentação sobre o Painel PPTER. O Gerente de Contas da DATAPREV, Sr. Flávio Sampaio, destacou 225 

que o Painel PPTER propiciava o acesso a dados atualizados sobre atendimentos nos postos da Rede 226 

SINE; movimentação do emprego formal segundo dados do CAGED; e informações relativas ao SD e à 227 
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IMO. Registrou que todos esses dados eram navegáveis na dimensão geográfica, podendo chegar até 228 

o nível de Município, ou mesmo de Posto do SINE. Observou que o Painel permitia filtrar e comparar 229 

indicadores, em diferentes visões, de forma fácil e interativa. Apresentou, como exemplo, a aba de 230 

Atendimentos, na qual estavam disponíveis os seguintes dados/informações: i) utilização da Rede de 231 

Atendimento; ii) taxa de habilitação do SD; iii) duração do estoque de recursos do SD; iv) 232 

atendimentos de IMO; v) tempo médio de atendimentos; vi) tempo médio de funcionamento dos 233 

postos; vii) quantidade de atendimentos; viii) quantidade de atendimentos por atendente; ix) 234 

percentual de postos que recepcionaram SD; e, x) percentual de postos que recepcionaram IMO. O 235 

Presidente abriu as inscrições para manifestação. O Conselheiro da NCST indagou se haveria 236 

possibilidade de identificar, pelo número do CPF, se um trabalhador havia recebido indevidamente o 237 

benefício do seguro-desemprego. O Representante da DATAPREV observou que precisaria de maior 238 

detalhamento para verificar se seria possível atender essa demanda. A Secretária-Executiva do 239 

CODEFAT informou que aguardaria informações mais detalhadas da NCST para envio ao 240 

Representante da DATAPREV. Em seguida, o Presidente passou ao ITEM 5 - Proposta de Resolução 241 

que altera a de nº 596, de 27 de maio de 2009, que aprova o Regimento Interno do CODEFAT, para 242 

atendimento da Recomendação “Incluir em seu Regimento Interno a previsão da competência do 243 

CODEFAT para deliberar sobre as propostas de alteração orçamentária do FAT”. A Secretária-244 

Executiva do CODEFAT apresentou um breve histórico sobre o CODEFAT e a sua composição: I) Lei nº 245 

7.998, de 1990: criou o CODEFAT, com composição tripartite e paritária, vinculado ao então 246 

Ministério do Trabalho, com o objetivo de gerir o FAT; II) Decreto nº 9.116, de 2017, e Regimento 247 

Interno aprovado pela Resolução nº 596, de 2009: definiu a composição do CODEFAT, com 248 

representantes dos trabalhadores, dos empregadores e de órgãos e entidades governamentais; III) Lei 249 

nº 13.844, de 2019: transformou os Ministérios da Fazenda – MF, do Planejamento, Desenvolvimento 250 

e Gestão – MP, da Indústria, Comércio Exterior e Serviços – MDIC, e do Trabalho – MTb, no Ministério 251 

da Economia; e, IV) Decreto nº 9.745, de 2019: aprovou a Estrutura Regimental do Ministério da 252 

Economia, definindo em seu art. 36 que caberia ao Departamento do Fundo de Garantia do Tempo de 253 

Serviço e do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador a competência para exercer 254 

a Secretaria Executiva do CODEFAT. Em seguida, registrou que a CGU, por meio do Relatório de 255 

Avaliação do FAT nº 201800915, exercício 2017, recomendou a inclusão no Regimento Interno do 256 

Conselho da previsão da competência do CODEFAT para elaborar a proposta orçamentária do FAT, 257 

bem como suas alterações, devendo serem reproduzidos os exatos termos dispostos na Lei nº 7.998, 258 
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de 1990, a seguir transcrito: Art. 19, Inciso IV – elaborar a proposta orçamentária do FAT, bem como 259 

suas alterações. Declarou que a proposta em tela visava promover as seguintes 260 

adequações/alterações: i) substituir os quatro ministérios extintos pelo Ministério da Economia, o 261 

qual teria quatro representantes, sendo um da Secretaria Especial de Fazenda - FAZENDA, um da 262 

Secretaria Especial de Previdência e Trabalho - SEPRT, e dois da Secretaria Especial de Produtividade, 263 

Emprego e Competitividade - SEPEC; ii) inserir no Regimento Interno do CODEFAT todas as 264 

competências estabelecidas na Lei nº 7.998, de 1990; iii) definir que a presidência do Colegiado, 265 

quando coubesse ao governo, seria exercida pelo representante da STRAB/SEPRT; iv) estabelecer que 266 

a vice-presidência do Conselho seria exercida pelo representante da STRAB/SEPRT, quando a 267 

presidência coubesse à representação dos trabalhadores ou dos empregadores; v) dispor que a 268 

Secretaria Executiva do CODEFAT seria exercida pelo Departamento do Fundo de Garantia do Tempo 269 

de Serviço e do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador da Secretaria Especial de 270 

Fazenda; e, vi) substituir o nome do Ministério do Trabalho, em todos os lugares onde aparecesse, por 271 

Ministério da Economia. O Presidente abriu as inscrições para manifestação. O Conselheiro Titular 272 

Representante do BNDES, Sr. Leonardo Botelho Ferreira, propôs a inclusão de parágrafo único aos 273 

artigos 9º e 22, visando excepcionar o quórum mínimo para início das reuniões do CODEFAT e do 274 

GTFAT, respectivamente, para cumprimento de pauta que não fosse objeto de deliberação pelo 275 

CODEFAT. O Presidente indagou se havia mais alguma manifestação, em não havendo, colocou o item 276 

em votação, tendo sido aprovado por unanimidade com as alterações propostas pelo Conselheiro do 277 

BNDES, Sr. Leonardo Botelho Ferreira. O Presidente informou inversão de pauta, passando ao tópico 278 

IV – APRESENTAÇÕES: ITEM 10 - Tema: Impacto da Portaria ME nº 424, de 2019, que dispõe de 279 

medidas de racionalização de gastos e redução de despesas para 2019, na aplicação dos recursos do 280 

FAT geridos pela SPPE, pela Secretaria de Políticas Públicas para o Emprego - SPPE. O Conselheiro 281 

Titular Representante da SPPE, Sr. Fernando de Holanda Barbosa Filho, informou quais eram as ações 282 

orçamentárias no âmbito da Secretaria: i) 20JT: manutenção, modernização e ampliação da Rede de 283 

Atendimento do Programa do Seguro Desemprego no âmbito do SINE; i) 20Z1: qualificação social e 284 

profissional de trabalhadores; iii) 2B12: fomento ao desenvolvimento de instituições de microcrédito; 285 

e, iv) 8617: controle, monitoramento e avaliação das aplicações dos depósitos especiais do FAT. 286 

Ponderou que a dotação inicial para a SPPE foi de R$55,0 milhões, o qual foi reduzido pelo 1º limite 287 

de empenho para R$41,0 milhões, pelo 2º limite para R$38,0 milhões; pelo 3º limite para R$26,0 288 

milhões, e pelo 4º limite para R$5,8 milhões. Em seguida, listou atividades que poderiam ser 289 
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executadas: a) desenvolvimento da Plataforma +Brasil: instrumento de controle essencial para a 290 

operacionalização dos repasses Fundo a Fundo; b) evolução do sistema Emprega Brasil: melhoria dos 291 

questionários, automatização da validação de vagas, flexibilização do matching e refinamento do 292 

encaminhamento; c) repasses Fundo a Fundo; e, d) projeto-piloto de qualificação profissional por 293 

meio de Contratos de Impacto Social – CIS. Registrou que o limite de empenho atual inviabilizava o 294 

repasse de recursos Fundo a Fundo, pois para qualquer valor de repasse seria necessário investir 295 

R$2,6 milhões em sistemas do SINE, acrescentando que caso promovessem a distribuição do restante 296 

dos recursos (R$3,2 milhões) para os 68 entes elegíveis, o valor médio de repasse seria de R$47,0 mil 297 

e o valor mediano de R$13,0 mil. Declarou que esses valores seriam irrisórios, muito inferiores ao 298 

custo de manutenção das unidades de atendimento do SINE, ressaltando que por essa razão o foco 299 

deveria ser no sentido de garantir recursos para efetuar repasses em 2020. O Conselheiro da SPPE 300 

finalizou, relatando que os R$5,8 milhões de limite de empenho da SPPE para 2019 seriam alocados 301 

em ajustes do sistema informatizado para repasse aos entes federados na modalidade fundo a fundo 302 

para aplicação na Rede SINE (R$2,6 milhões) e no projeto-piloto Contratos de Impacto Social – CIS, no 303 

âmbito da qualificação profissional (R$3,2 milhões). O Presidente agradeceu pela exposição e, em 304 

seguida, abriu as inscrições para manifestação. O Conselheiro da CUT solicitou o encaminhamento de 305 

informações sobre os resultados da abertura dos dados do SINE para as agências privadas. 306 

Questionou como seria aplicado o montante de R$3,2 milhões para a qualificação profissional. O 307 

Representante do FONSET, Sr. Marcelo Gavião, indagou se haveria alguma garantia de que o 308 

mencionado sistema estaria pronto até o final desse exercício de 2019. Declarou que os recursos 309 

indicados no PLOA/2020 para a Gestão do SINE eram irrisórios, o que acarretaria dificuldades para o 310 

próximo exercício. O Conselheiro da Força Sindical apontou a necessidade de se procurar aumentar os 311 

recursos para a qualificação profissional e a intermediação de mão de obra. O Conselheiro da SPPE 312 

prestou os seguintes esclarecimentos: i) relatou que não vislumbrava perspectiva de aumentar 313 

qualquer recurso constante no PLOA/2020, dado o cenário econômico atual; ii) afirmou que o sistema 314 

estaria finalizado ainda neste exercício; e, iii)  informou que estava em desenvolvimento um piloto de 315 

qualificação profissional onde seria efetuado o pagamento somente após o atingimento do resultado 316 

estabelecido, ou seja, resultado do grupo treinado superior a 8% em relação a um grupo de controle. 317 

O Representante do FONSET ponderou que o piloto em referência representaria uma sinalização 318 

negativa para a qualificação profissional, uma vez que não haveria transferência de recursos para 319 

estados e municípios, mas apenas para a iniciativa privada. O Conselheiro da SPPE ressaltou que o 320 
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mencionado piloto daria tranquilidade pelo fato de proteger o recurso público, pois somente haveria 321 

pagamento caso fosse alcançado o resultado estabelecido pelo Ministério. Esclareceu que não haveria 322 

impedimento à participação de empresa pública nesse processo de qualificação profissional. 323 

Entretanto, ressaltou que ela ficaria sem receber recursos caso não obtivesse o resultado esperado. 324 

Relatou que estavam buscando parceria com o Sistema S no sentido de adequar a oferta com a 325 

demanda. O Presidente aproveitou a oportunidade para informar a distribuição da revista Inclusão 326 

Social – Os desafios da qualificação profissional no Brasil e as experiências da Escola do Trabalhador, 327 

bem como de um folheto da UGT sobre a disponibilização de vagas. O Conselheiro da CNTur 328 

aproveitou o ensejo para registrar que a Confederação estava desenvolvendo um portal de colocação 329 

e recolocação de trabalhadores na área de turismo. O Presidente declarou intervalo de 1 (uma) hora 330 

para o almoço. Voltando aos trabalhos, retomou à sequência da pauta, passando ao ITEM 6 - Tema: 331 

Resultados de Execução dos Programas e Ações Geradoras de Emprego e Renda do FAT, pela 332 

Secretaria de Políticas Públicas para o Emprego - SPPE. A Coordenadora-Geral de Fomento à Geração 333 

de Emprego da Subsecretaria de Emprego da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego 334 

(CGEM/SEMP/SPPE/SEPEC), Sra. Lucilene Estevam Santana, apresentou o modelo operacional dos 335 

Programas de Geração de Emprego e Renda (PROGER), conforme a seguir: i) FAT: repassa os recursos 336 

aos Bancos Parceiros; ii) PROGER – Ministério da Economia: coordena, implementa e fiscaliza a 337 

execução das linhas de crédito; iii) Banco Parceiro – Instituição Financeira Oficial Federal: acolhe a 338 

proposta de crédito, analisa, aprova e realiza a operação; e, iv) Tomador do Crédito – 339 

Empreendedores de Atividade Produtiva: adquire o crédito para financiamento de suas atividades. Em 340 

seguida, informou que foram efetuadas avaliações visando analisar a efetividade do PROGER, cujos 341 

resultados estavam listados na seguinte ordem: ano de conclusão, autor da avaliação, tipo de 342 

avaliação e crescimento percentual do emprego pós-crédito em até 36 meses: I) 2010 – CGEM/SEMP 343 

– impacto - 12,84%; II) 2011 – FIPE – desempenho – 6,80%, e impacto – 18,1%; III) 2014 – 344 

CGEM/SEMP – impacto – 8,40%; e, IV) 2016 – CGEM/SEMP – impacto – 7,22%. Observou que a 345 

próxima avaliação de efetividade estava prevista para ser concluída em meados de 2020. 346 

Prosseguindo, informou o valor da Programação Anual da Aplicação dos Depósitos Especiais do FAT 347 

(PDE) autorizadas pelo CODEFAT no período de 2006 a 2018: i) 2006: R$16,35 bilhões; ii) 2007: R$9,81 348 

bilhões; iii) 2008: R$6,25 bilhões; iv) 2009: R$4,60 bilhões; v) 2010: R$3,20 bilhões; vi) 2011: R$2,60 349 

bilhões; vii) 2012: R$3,50 bilhões; viii) 2013: R$3,50 bilhões; ix) 2014: R$3,50 bilhões; x) 2015: R$3,70 350 

bilhões; xi) 2016: R$3,70 bilhões; xii) 2017: R$3,00 bilhões; e, xiii) 2018: R$2,51 bilhões. Em seguida, 351 
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relatou que os recursos do PROGER, em 2018, foram aplicados em 3.953 municípios, assim 352 

distribuídos percentualmente por região: I) Norte: 4%; II) Nordeste: 12%; III) Centro-Oeste: 9%; IV) 353 

Sul: 39%; e, V) Sudeste: 36%. Na sequência, informou os valores aplicados em 2018 por 354 

linha/programa de crédito: a) FAT Inovacred: R$2,0 milhões; b) PROGER Exportação: R$12,0 milhões; 355 

c) FAT Taxista: R$86,0 milhões; d) FAT PNMPO: R$111,0 milhões; e) PRONAF: R$782,0 milhões; f) 356 

PROGER Urbano: R$1,8 bilhão; e, g) FAT Fomentar: R$2,1 bilhões. Prosseguindo, informou os valores 357 

aplicados em 2019: i) PROGER Exportação: R$6,0 milhões; ii) FAT Taxista: R$30,0 milhões; iii) PRONAF: 358 

R$152,0 milhões; iv) PROGER Urbano: R$192,0 milhões; e, v) FAT Fomentar: R$796,0 milhões. 359 

Esclareceu que não houve aprovação de PDE para o exercício de 2019, sendo os recursos oriundos de 360 

retorno de aplicações de linhas/programas de crédito operantes. A Coordenadora-Geral da CGEM 361 

finalizou, registrando o posicionamento dos agentes financeiros quanto as suas expectativas de 362 

demandas: I) PROGER Urbano Investimento: Banco do Brasil projetava uma demanda de R$191,5 363 

milhões em 2019; II) PROGER Exportação se mantinha ativo, utilizando recursos oriundos de retorno 364 

de operações; III) PROGER Urbano: a CAIXA estimava recursos de R$600,0 milhões para 2020; IV) o 365 

Banco do Brasil projetava demanda no montante de R$60,0 milhões para o PROGER Urbano Capital 366 

de Giro, cuja vigência expirou em 31.12.2018, caso a linha fosse reaberta; V) complementação de 367 

fonte para o PRONAF Investimento para a safra 2019/2020 no montante de R$400,0 milhões; e, VI) no 368 

FAT PNMPO existia a expectativa de alocação ao longo do último trimestre de 2019 do montante de 369 

R$40,0 milhões. O Presidente agradeceu pela exposição e, em seguida, abriu as inscrições para 370 

manifestação, ressaltando a importância do PROGER para a geração de emprego, trabalho e renda. O 371 

Conselheiro da CNTur observou que a aplicação dos recursos do PROGER na Região Norte era muito 372 

baixa, indagando se o BASA estava demandando recursos para esse programa. O Conselheiro da CUT 373 

manifestou preocupação com a continuidade do PROGER, indagando qual a perspectiva para alocação 374 

de recursos nesse programa. A Coordenadora-Geral da CGEM esclareceu que o BASA não vinha 375 

apresentando demanda pelo PROGER, utilizando recursos do Fundo Constitucional do Norte. 376 

Observou, quanto à continuidade do PROGER, que o representante da SPPE daria esclarecimentos 377 

sobre o assunto. O Conselheiro Suplente Representante da SPPE, Sr. Daniel de Souza Galvão, relatou 378 

que a Secretaria já havia iniciado algumas discussões para um novo desenho do PROGER no sentido 379 

de contribuir para a geração de emprego, trabalho e renda. Declarou que a ideia central seria ter 380 

informações dos trabalhadores e empregadores a fim de verificar as suas demandas, visando 381 

subsidiar as ações das políticas públicas de emprego trabalho e renda. Afirmou que o PROGER era de 382 
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grande importância nesse processo, acrescentando que se encontrava em discussão na Secretaria 383 

como esse Programa poderia se articular melhor dentro da perspectiva de emprego e 384 

empregabilidade. O Presidente solicitou que na próxima reunião a SPPE realizasse apresentação sobre 385 

o processo de articulação do PROGER com o emprego e a empregabilidade. Prosseguindo, passou ao 386 

ITEM 7 - Tema: Informações Complementares sobre o Diagnóstico da qualidade do emprego gerado 387 

a partir dos recursos do FAT, pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES. 388 

O Representante do BNDES, Sr. Victor Pina, esclareceu que os dados da apresentação contemplavam 389 

o período de 2011 até 2017, sendo que focaria no período mais recente, ou seja, 2017. Assim sendo, 390 

iniciou a apresentação pelo tópico Caracterização das Empresas Apoiadas: i) maior parte das 391 

empresas apoiadas contavam com 1 a 9 empregados; ii) maior média de anos de estudo nas empresas 392 

com 1 a 9 empregados e com 10 a 49 empregados; iii) maior média de remuneração nas empresas 393 

com mais de 250 empregados; iv) maior parte das empresas apoiadas eram do setor do comércio; e, 394 

v) média de remuneração das empresas apoiadas era maior que a média de remuneração das 395 

empresas não apoiadas em todos os setores. Em seguida, passou ao tópico Distribuição Regional, 396 

destacando que o apoio do FAT atingiu 5.342 municípios, ou seja, cobriu quase a totalidade do 397 

território brasileiro. Informou que os desembolsos do BNDES, com recursos do FAT, no período de 398 

2011 a 2017, apresentava a seguinte distribuição regional: I) Norte: 13%; II) Nordeste: 19%; III) 399 

Centro-Oeste: 11%; IV) Sul: 14%; e, V) Sudeste: 43%. Prosseguindo, passou ao tópico Análise da 400 

Rotatividade, ressaltando que as empresas que admitiam mais do que desligavam eram mais comuns 401 

entre aquelas apoiadas pelo FAT. Observou que as demissões prevaleciam sobre os desligamentos a 402 

pedido tanto nas empresas apoiadas pelo FAT como nas empresas não apoiadas. Observou que a 403 

rotatividade nas empresas apoiadas era maior no setor da agropecuária e nas empresas com 10 a 49 404 

empregados e nas empresas com 50 a 249 empregados. Na sequência, passou ao tópico Geração de 405 

Empregos, destacando que foi registrado entre o período de 2016/2017 uma média de 436 mil 406 

empregos gerados ou mantidos com recursos do FAT Constitucional, sendo uma média de 59% de 407 

empregos diretos e de 41% de empregos indiretos. Destacou que sete setores responderam por cerca 408 

de 75% dos empregos gerados ou mantidos, a saber: i) construção: 2,9 milhões de empregos – 28,2%; 409 

ii) comércio: 2,4 milhões de empregos – 23,8%; iii) transporte, armazenagem e correio: 490,0 mil 410 

empregos – 4,8%; iv) agricultura, silvicultura e exploração florestal: 470,0 mil empregos – 4,6%; v) 411 

serviços prestados às empresas: 470,0 mil empregos – 4,6%; vi) produtos de metal, exclusive 412 

máquinas e equipamentos: 453,0 mil empregos – 4,5%; e, vii) máquinas e equipamentos, inclusive 413 
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manutenção e reparo: 415,0 mil empregos – 4,1%. Em seguida, passou ao tópico Impactos do BNDES 414 

sobre Emprego, destacando as seguintes premissas: 1) análise contrafactual: comparação entre 415 

empresas financiadas com recursos do FAT e empresas não financiadas semelhantes; 2) impacto de 416 

curto prazo: no fim do ano de financiamento; e, 3) aplicação do Modelo Automatizado em R para 417 

Verificação de Impacto – MARVIM. Registrou a estimativa do impacto sobre o emprego por porte de 418 

empresa, percentualmente e por número de empregos gerados, respectivamente: I) 1 a 9 419 

empregados: 11% - 16,0 mil empregos; II) 10 a 49 empregados: 10% - 44,0 mil empregos; III) 50 a 249 420 

empregados - 68,0 mil empregos: 12%; e, IV) acima de 250 empregados: 11% - 280,0 mil empregos. O 421 

Representante do BNDES finalizou, apresentando as considerações finais sobre o diagnóstico da 422 

qualidade do emprego gerado a partir dos recursos do FAT: i) predomínio de empresas com até 9 423 

empregados entre as apoiadas pelo BNDES com recursos do FAT: essas empresas apresentavam anos 424 

de estudo e remuneração, em média, maiores do que a população de mesmo porte; ii) empresas 425 

apoiadas pelo BNDES com recursos do FAT apresentavam remuneração, em média, maior do que a 426 

população em cada setor; iii) estimativas de geração de empregos indicavam que, no período 1996 a 427 

2007, em média, 1,2% do total de empregos formais foram gerados ou mantidos com recursos do FAT 428 

Constitucional; e, iv) estimativas obtidas por meio de uma análise contrafactual apontavam que o 429 

impacto do apoio do BNDES com recursos do FAT superou, no período 2011 a 2017, 400 mil empregos 430 

por ano. O Presidente agradeceu pela exposição e, em seguida, abriu as inscrições para manifestação. 431 

O Conselheiro da CNTur ponderou que os setores do turismo, comércio e serviços eram os de maior 432 

percentual na distribuição das empresas apoiadas pelo FAT, indagando se o BNDES poderia segregar 433 

os dados de emprego para esses setores. O Representante do BNDES informou que quando fosse 434 

publicado os dados da RAIS/2018 seria possível fazer essa segregação. Na sequência, o Presidente 435 

passou ao ITEM 8 - Tema: Restrições apresentadas pelo Contador na Prestação de Contas do FAT – 436 

exercício 2018, pela Coordenação-Geral de Recursos do FAT – CGFAT. O Coordenador-Geral da 437 

CGFAT informou que a setorial contábil do Ministério havia registrado 25 restrições na contabilidade 438 

do FAT relativas às contas encerradas em 31.12.2018, ressaltando que algumas restrições constavam 439 

em mais de uma unidade do extinto MTb. Em seguida, listou as restrições pertinentes aos Bens 440 

Patrimoniais e respectivas unidades responsáveis e prazos para atendimento: i) Restrição nº 318, item 441 

I: convênios SINE encerrados e bens adquiridos em poder de terceiros sem conciliação, SINPAT x SIAFI 442 

– SPPE/MTb – até 30.12.2019; ii) Restrição nº 318, item II: falta de individualização de softwares – 443 

CGRL/MTB – não informado; iii) Restrição nº 318, item III: valores de bens a reclassificar – SRTb/BA – 444 
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atendida; iv) Restrição nº 318, item IV: falta de informações sobre processo de suprimento de fundos 445 

pendente de devolução – SRTb/RO – não informado; v) Restrição nº 604: falta de atualização de 446 

ativos circulantes - SRTb/RO – não informado; vi) Restrição nº 632: contas de Ativos a reclassificar - 447 

SRTb/BA, SRTb/PR, SRTb/SC, SRTb/CE, SRTb/AP, SRTb/RR e SPPE/MTb – atendido; vii) Restrição nº 448 

632: contas de Ativos a reclassificar – SRTb/RO – não informado; viii) Restrição nº 634: reavaliação de 449 

imóveis - SRTb/BA – atendido; ix) Restrição nº 634: reavaliação de imóveis - SRTb/RO – não 450 

informado; x) Restrição nº 642: bens dos Órgãos MTb e do FAT sem lançamento de depreciação – 451 

SPPE – até 30.12.2019; xi) Restrição nº 643: bens dos Órgãos MTb e do FAT sem conciliação, 452 

incompatível amortização ativo intangível – diversas unidades – não informado; e, xii) Restrição nº 453 

653: notebook transferido com pendências de registro, apreendido pela Polícia Federal – CGRL/MTb e 454 

SRTb/RJ – não informado. Em seguida, listou as restrições pertinentes às Prestações de Contas e 455 

respectivas unidades responsáveis e prazos para atendimento: I) Restrição nº 625: falta de 456 

informações sobre restituição de valores de Prestações de Contas julgadas pelo TCU como 457 

irregularidades, devedores diversos, dano ao patrimônio – SPPE/MTb e SE/MTb – não informado; II) 458 

Restrição nº 656: convênios, reclassificar conta contábil de valores repassados a unidades que ainda 459 

não prestaram contas - SPPE/MTb e SE/MTb – não informado; III) Restrição nº 657: convênios a 460 

aprovar, para baixa contábil – SPPE/MTb – controle bimestral do CODEFAT; IV) Restrição nº 666: 461 

termo de parceria a aprovar, para baixa contábil - SPPE/MTb - controle bimestral do CODEFAT; V) 462 

Restrição nº 659: convênios expirados, valores a liberar, reclassificar conta contábil – SPPE/MTb – até 463 

30.12.2019; VI) Restrição nº 665: termo de parceria, reclassificar conta contábil de valores repassados 464 

a unidades que ainda não prestaram contas - SPPE/MTb – até 30.12.2019; VII) Restrição nº 773: 465 

Termo de Execução Descentralizada, reclassificar conta contábil de valores repassados a unidades que 466 

ainda não prestaram contas - SPPE/MTb – até 30.12.2019; VIII) Restrição nº 674: contas a pagar 467 

pendentes de baixa – CGRL/MTb – não informado; e, IX) Restrição nº 775: Termo de Execução 468 

Descentralizada expirado, valores a repassar, reclassificação contábil – SPPE/MTb – atendido. O 469 

Coordenador-Geral da CGFAT finalizou, listando as restrições pertinentes a Outros Assuntos e 470 

respectivas unidades responsáveis e prazos para atendimento: i) Restrição nº 748: falta de 471 

apropriação de valores devidos à DATAPREV – CGRL/MTb – não informado; ii) Restrição nº 651: falta 472 

de informação sobre execução de contratos para promover conciliação contábil - CGRL/MTb – não 473 

informado; iii) Restrição nº 675: retificação junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil, pessoa 474 

jurídica e pessoa física, erro no código de recolhimento – SRTb/BA e SRTb/PA – não informado; iv) 475 
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Restrição nº 315: conformidade documental, restrição rotineira – diversas unidades – atendido; v) 476 

Restrição nº 650: restos a pagar sem inscrição - diversas unidades – atendido; vi) Restrição nº 703: 477 

erro na classificação de despesas, restrição rotineira - diversas unidades – atendido; vii) Restrição nº 478 

714: saldos invertidos, registro de guia de recolhimento da união com código errado – SRTb/MG e 479 

SRTb/RJ – atendido; viii) Restrição nº 721: saldos invertidos, variações patrimoniais aumentativas - 480 

SRTb/MG e SRTb/RJ – atendido; e, ix) Determinação TCU: devolução de saldos de lotes vencidos do 481 

seguro-desemprego – CGFAT/MTb – atendido. O Presidente agradeceu pela exposição e, não havendo 482 

manifestação, passou ao ITEM 9 - Tema: Aplicação das disponibilidades financeiras do FAT no Fundo 483 

de Investimento Financeiro Curto Prazo, BB-EXTRAMERCADO, pelo Banco do Brasil/BB-DTVM. O 484 

Representante da BB-DTVM, Sr. César Roberto Molinari, relatou que o BB Extramercado Exclusivo 485 

FAT, em 30 de agosto de 2019, fechou com patrimônio líquido de R$31,14 bilhões. Informou que a 486 

composição atual da carteira do Fundo apresentava a seguinte distribuição: I) IMA-B: 41,81%; II) IRF-487 

M1: 42,02%; e, III) OPCOM: 16,17%. O Representante da BB-DTVM finalizou, apresentando um 488 

comparativo da rentabilidade do FAT Extramercado, com outros índices, considerando os últimos 489 

doze meses, conforme a seguir, por ordem de rendimento: i) IMA-B: 26,95%; ii) IRF-M: 16,54%; iii) BB 490 

Extramercado FAT: 14,06%; iv) IRF-M1: 7,46%; v) CDI: 6,36; vi) SELIC: 6,35%; e, vii) IPCA: 3,42%. Na 491 

sequência, o Representante da BB-DTVM, Sr. André Bruno Soares, relatou o cenário econômico 492 

internacional: i) obstáculos e riscos se apresentaram aos analistas e investidores ao longo do mês de 493 

agosto; ii) com efeito, safra de notícias, dados e eventos revelou-se bastante negativa no período; iii) 494 

fragilidade global ainda presente no curto prazo: atividade econômica fraca e desequilibrada; iv) 495 

compromisso e capacidade dos bancos centrais com as políticas de flexibilização monetária não eram 496 

claros; e, v) se os obstáculos geopolíticos não se exacerbassem, recessão global seria improvável: 497 

economia global acelerará no início de 2020. Prosseguindo, passou à economia doméstica: i) 498 

desempenho no 2º trimestre foi melhor do que parecia: maior dinamismo da demanda em relação à 499 

oferta, mas atividade subjacente ainda seguiam limitada por alguns fatores, significando modesta 500 

retomada no curtíssimo prazo; ii) importante gama de fundamentos avançou em magnitude 501 

considerável; iii) havia possibilidade de extinção dos efeitos negativos de choques anteriores sobre a 502 

atividade doméstica; esperando-se progresso do PIB e da safra de dados; iv) depreciação do Real era 503 

compreensível e foi antecipada: moeda doméstica é sensível à deterioração da aversão ao risco e do 504 

crescimento global; v) ambiente inflacionário favorável: IPCA’s correntes e esperados confortáveis, 505 

em meio à elevada ociosidade; e, vi) inflação corrente mais benigna e redução do risco 506 
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externo/cambial, permitindo ajustes adicionais no nível da taxa SELIC. Informou, para o final de 2019, 507 

as projeções do Banco para os índices a seguir: i) PIB: 0,8%; ii) Inflação IPCA: 3,7%; iii) inflação IGP-M: 508 

5,5%; iv) taxa de câmbio: R$3,85; e, v) SELIC: 4,75%. Ressaltou que o crédito livre para pessoas físicas 509 

e jurídicas avançaram na variação anual, a inadimplência voltou para patamar mínimo e houve 510 

redução do spread. Observou que a crise econômica da Argentina e o acidente ambiental de 511 

Brumadinho atrapalharam a economia nacional. O Representante da BB-DTVM finalizou, relatando 512 

que o acordo Mercosul versus União Europeia traria benefícios para ambas as partes, com potencial 513 

de crescimento das exportações para os dois lados. O Presidente agradeceu pela exposição e, em 514 

seguida, abriu as inscrições para manifestação. O Conselheiro da NCST referiu-se aos dados do acordo 515 

Mercosul versus União Europeia para solicitar que em uma próxima apresentação as planilhas fossem 516 

divididas em mais de um slide visando facilitar a visualização dos dados. O Representante da BB-517 

DTVM reconheceu que os dados estavam com visualização comprometida, acrescentando que 518 

encaminharia artigo do Ministério das Relações Exteriores (MRE) tratando do acordo MERCOSUL 519 

versus União Europeia, onde os dados se encontravam mais legíveis. Na sequência, o Presidente 520 

passou ao ITEM 11 - Tema: Boletim de Políticas Públicas de Emprego, Trabalho e Renda – 3º 521 

Trimestre de 2019, pela Equipe do Observatório Nacional do Mercado de Trabalho da Coordenação-522 

Geral de Cadastros, Identificação Profissional e Estudos da Subsecretaria de Políticas Públicas e 523 

Relações do Trabalho da Secretaria de Trabalho (CGCIPE/SPPRT/STRAB/SEPRT). A Coordenadora-524 

Geral de Cadastros, Identificação Profissional e Estudos da Subsecretaria de Políticas Públicas e 525 

Relações do Trabalho da Secretaria de Trabalho (CGCIPE/SPPRT/STRAB/SEPRT), Sra. Mariana Eugenio 526 

de Almeida, esclareceu que os dados do CAGED eram de até julho de 2019, haja vista que os dados de 527 

agosto ainda não haviam sido divulgados. Observou que foi publicada a portaria que estabelecia a 528 

carteira digital, destacando que na próxima reunião poderia trazer informações sobre o número de 529 

acessos. Relatou que o Boletim contemplava os seguintes temas: I) Conjuntura; II) Intermediação de 530 

Mão de Obra; III) Seguro-Desemprego; IV) Qualificação Profissional; V) Geração de Emprego e Renda; 531 

VI) Abono Salarial; e, VII) Carteira de Trabalho e Previdência Social. Prosseguindo, apresentou os 532 

indicadores da conjuntura do mercado de trabalho: i) População Economicamente Ativa – PEA: 106,11 533 

milhões; ii) quantidade de pessoas ocupadas: 93,34 milhões; iii) quantidade de pessoas desocupadas: 534 

12,77 milhões; iv) taxa de desocupação: 12,0%; v) taxa de informalidade: 41,6%; e, vi) quantidade de 535 

empresas optantes pelo MEI: 8,94 milhões. Prosseguindo, informou os indicadores da intermediação 536 

de mão de obra – IMO: I) quantidade de trabalhadores inscritos: 679,72 mil; II) quantidade de vagas 537 
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oferecidas: 257,03 mil; III) quantidade de encaminhamentos realizados: 909,65 mil; IV) quantidade de 538 

trabalhadores colocados: 113,26 mil; V) quantidade de trabalhadores segurados colocados: 13,19 mil; 539 

VI) colocados/vagas: 44,1%; VII) colocados/encaminhados: 12,05%; VIII) colocados/admitidos: 4,16%; 540 

e, IX) quantidade de admitidos CAGED: 1,33 milhão. Apontou os principais indicadores do seguro-541 

desemprego trabalhador formal: i) quantidade de segurados: 1,33 milhão; ii) recursos pagos: R$6,47 542 

bilhões; e, iii) percentual de segurados reincidentes: 61,82%. Em seguida, passou aos indicadores das 543 

demais modalidades do seguro-desemprego: A) trabalhador doméstico: 47,22 mil segurados e 544 

R$122,46 milhões de recursos pagos; B) bolsa qualificação: 443 segurados e R$9,06 milhões de 545 

recursos pagos; C) pescador artesanal: 25,10 mil segurados e R$220,74 milhões de recursos pagos; e, 546 

D) trabalhador resgatado de condição análoga a de escravo: 169 segurados e R$528,94 mil de 547 

recursos pagos. Passando à qualificação profissional, declarou que a taxa de aproveitamento dos 548 

aprendizes foi da ordem de 39,80%. Relatou que o PROGER apresentava ao final do primeiro semestre 549 

de 2019 os seguintes resultados: I) quantidade de contratos firmados: 2,82 mil; II) recursos 550 

repassados: R$210,82 milhões; e, III) estoque de empresas contratantes do PROGER: 19,35 mil. A 551 

Coordenadora-Geral da CGCIPE finalizou, declarando que no primeiro semestre de 2019 foram 552 

emitidas 101,96 mil CTPS no modelo manual e 345,28 mil no modelo informatizado. O Presidente 553 

agradeceu pela exposição e, em seguida, abriu as inscrições para manifestação, questionando o que 554 

havia levado ao crescimento do MEI, e a queda de aproveitamento de aprendizes. Ponderou que os 555 

resultados da intermediação de mão de obra demandavam discussão para melhorar sua 556 

performance. O Conselheiro da NCST solicitou que na próxima apresentação fosse informado o 557 

número de contratos de trabalho intermitente e parcial. O Conselheiro da CNTur solicitou que as 558 

informações do MEI fossem divididas por setores econômicos. A Coordenadora-Geral da CGCIPE 559 

relatou que o crescimento no número do MEI se deu em razão da crise econômica, ocasião em que 560 

aumentava o número de pessoas que passavam a trabalhar por conta própria. Ressaltou que 561 

encerrado o período de aprendizagem e, mais uma vez devido à crise econômica, os aprendizes não 562 

conseguiam colocação no mercado de trabalho. Registrou que na próxima apresentação acrescentaria 563 

informações sobre o MEI dividido por setor econômico e a quantidade de trabalhadores admitidos 564 

com contrato intermitente e parcial. O Presidente solicitou que também fosse incluída informações 565 

sobre trabalhadores resgatados da condição análoga à de escravo. Na sequência, o Presidente passou 566 

ao ITEM 12 - Tema: Situação das prestações de contas de convênios com recursos do FAT, pela 567 

Coordenação-Geral de Prestação de Contas da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego – 568 
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CGPC/SPPE/SEPEC/ME. O Coordenador-Geral de Prestação de Contas da Secretaria de Políticas 569 

Públicas de Emprego (CGPC/SPPE/SEPEC), Sr. José Cláudio Santos Mateus, apresentou quadro 570 

demonstrando os valores acumulados dos convênios celebrados com recursos do FAT: I) total de 571 

convênios celebrados: 744 convênios; II) montante de recursos firmados: R$3,32 bilhões; III) saldo a 572 

comprovar: R$349,71 milhões; IV) saldo a aprovar no SIAFI: R$1,38 bilhão; V) saldo impugnado: 573 

R$14,82 milhões; VI) inadimplência efetiva: R$329,15 milhões; VII) inadimplência suspensa: R$225,88 574 

milhões; VIII) saldo 100% aprovado: R$37,55 milhões; IX) concluída no SIAFI: 82 prestações de contas; 575 

e, X) risco de prescrição até 31.12.2019: 162 prestações de contas no montante de R$1,18 bilhão. O 576 

Coordenador-Geral da CGPC finalizou, apresentando as definições dos principais termos utilizados nas 577 

contas gerenciais do SIAFI: i) PC com saldo a comprovar: convênios e outros instrumentos de 578 

transferências de recursos que não apresentaram prestação de contas; ii) PC com saldo a aprovar: 579 

convênios e outros instrumentos de transferência de recursos que apresentaram prestação de contas, 580 

que estão em análise ou pendentes de análise; iii) PC com saldo impugnado: convênios e outros 581 

instrumentos de transferência de recursos com contas reprovadas - convênios da Plataforma + Brasil, 582 

antigo SICONV; iv) PC com inadimplência efetiva: convênios e outros instrumentos de transferência 583 

de recursos com contas reprovadas e/ou com reprovações mantidas após reanálise, onde não houve 584 

o saneamento das irregularidades apontadas em 1ª análise; v) PC com inadimplência suspensa: 585 

convênios e outros instrumentos de transferência de recursos com registros de inadimplência 586 

suspensos por decisões judiciais ou por medidas administrativas prevista em Lei; vi) PC com saldo 587 

100% aprovado: convênios e outros instrumentos de transferência de recursos com registros de 588 

aprovação no ano corrente; e, vii) PC concluída no SIAFI: convênios e outros instrumentos de 589 

transferência de recursos com prestações de contas 100% aprovadas em exercício anterior ao ano 590 

corrente. O Presidente agradeceu pela exposição e, em seguida, não havendo manifestação, passou 591 

ao tópico V – INFORMES: ITEM 13 - Tema: Alterações ocorridas nas programações do Seguro-592 

Desemprego e do Abono Salarial referentes ao ano de 2019, decorrentes das alterações 593 

orçamentárias, pela Coordenação-Geral de Recursos do FAT – CGFAT. O Coordenador-Geral da 594 

CGFAT relatou que foi solicitada à Secretaria do Tesouro Nacional uma suplementação de recursos da 595 

ordem de R$6,56 bilhões para pagamento dos benefícios do seguro-desemprego e do abono salarial, 596 

tendo o Tesouro respondido que não tinha essa disponibilidade de recursos. Relatou que a solução 597 

encontrada para honrar o pagamento dessas despesas obrigatórias foi a troca de fonte, conforme 598 

informado pela Secretaria de Orçamento Federal mediante o Ofício SEI nº 599 
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21/2019/SOF/FAZENDA/ME, de 05.09.2019, implicando na utilização de recursos do patrimônio do 600 

FAT. O Presidente agradeceu pela exposição e, em seguida, passou ao tópico VI – OUTROS 601 

ASSUNTOS: ITEM 14 - Entrega dos seguintes documentos: 14.1 – Resumo das discussões da 151ª 602 

Reunião Ordinária do GTFAT, realizada em 22 de agosto de 2019; 14.2 - Boletim de Informações 603 

Financeiras do FAT – 3º Bimestre de 2019; 14.3 – Periódico INFORME PROGER - dados de janeiro a 604 

junho de 2019; 14.4 - Boletim de Políticas Públicas de Emprego, Trabalho e Renda – 3º Trimestre de 605 

2019; e, 14.5 - Relatório de Execução da PDE – REL-PDE. O Presidente informou que todos os 606 

documentos e arquivos da presente reunião se encontravam disponíveis no Google Drive, cujo link foi 607 

enviado por mensagem eletrônica. O Presidente indagou se havia mais alguma manifestação. O 608 

Conselheiro da NCST solicitou um comparativo, por CPF, dos beneficiários do seguro-desemprego, do 609 

abono salarial e do FGTS, visando verificar a possibilidade do pagamento conjunto dos respectivos 610 

benefícios. Relatou que algumas entidades do Sistema S estavam obtendo na justiça a dispensa de 611 

recolhimento do PIS, solicitando informações a respeito dessa questão. O Presidente solicitou ao 612 

Conselheiro da NCST que encaminhasse os dados dos processos que se encontravam na justiça 613 

visando subsidiar manifestação do Ministério. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e 614 

esgotada a Pauta, o Presidente deu por encerrada a reunião, agradecendo a presença de todos. E, 615 

para constar, eu, Suely Barrozo Lopes, Secretária-Executiva do CODEFAT, lavrei a presente Ata que, 616 

após aprovada, será assinada pelo Presidente do CODEFAT, demais membros do Colegiado e por mim. 617 
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