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CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR 

ATA DA 151ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GTFAT 

 
DATA: 22 de agosto 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; 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; Luís Felipe Batista de Oliveira, Representante Suplente da 

STRAB/SEPRT/ME; Marcos Perioto, Representante Titular da Força Sindical; Alexandre Sampaio 

Ferraz, Representante Suplente da CUT; Fábio Bandeira Guerra, Representante Titular da CNI; 

Carlos Alberto D’Ambrosio, Representante Titular da CNC; Renato Conchon, Representante Titular 

da CNA; e, Sebastião Antunes Duarte, Representante Titular da CNTur. Convidados: Maria Leiliane 

Cordeiro, Representante da CONJUR; e, Marcelo Gavião, Representante do FONSET. 

 

 
Aos vinte e dois dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, no Edifício-Sede do Ministério da 1 

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

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

CODEFAT, Sra. Suely Barrozo Lopes. Tópico I – ABERTURA: A Coordenadora do GTFAT 4 

cumprimentou os presentes e, em seguida, deu as boas-vindas aos Srs. Luís Felipe Batista de 5 

Oliveira, Representante da STRAB/SEPRT/ME; Fábio Bandeira Guerra, Representante da CNI; e, 6 

Carlos Alberto D’Ambrosio, Representante da CNC, os quais participavam pela primeira vez de 7 

reunião do Grupo. Registrou as ausências dos Representantes da SDIC/SEPEC/ME, do MAPA e da 8 

CTB, em virtude de atendimento de outras agendas, da CONSIF, devido participação em 9 

treinamento interno na presente data, e da NCST, em decorrência de problemas de saúde. Na 10 

sequência, passou ao Tópico II – APROVAÇÃO DE ATA: ITEM 1 - Ata da 150ª Reunião Ordinária, 11 

realizada em 28 de junho de 2019. A Coordenadora do GTFAT indagou se havia alguma 12 

manifestação. O Representante da CNC, Sr. Carlos Alberto D’Ambrosio, observou que na linha 264 13 

da ata em referência constava que o calendário do abono 2019 encerraria em 30 de junho de 14 

2019, quando o correto seria em 30 de junho de 2020. A Coordenadora do GTFAT indagou se havia 15 

mais alguma manifestação, em não havendo, colocou o item em votação, tendo sido aprovado por 16 

unanimidade com a correção do erro apresentado pelo Conselheiro da CNC, Sr. Carlos Alberto 17 

D’Ambrosio. Prosseguindo, passou ao Tópico III – ASSUNTOS PARA DISCUSSÃO E ATENDIMENTO 18 

DE DEMANDAS DE ÓRGÃOS DE CONTROLE: ITEM 2 – Apresentação, pela Coordenação-Geral de 19 

Recursos do FAT – CGFAT, das providências para atendimento das recomendações contidas no 20 
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Relatório de Avaliação CGU nº 201800915 – Gestão do FAT do exercício 2017. O Coordenador-21 

Geral de Recursos do FAT da Subsecretaria de Políticas Públicas e Relações do Trabalho da 22 

Secretaria de Trabalho (CGFAT/SPPRT/STRAB/SEPRT/ME), Sr. Paulo César Bezerra de Souza, 23 

relatou que a Controladoria-Geral da União (CGU) oferecia em seus Relatórios de Avaliação 24 

recomendações para o aprimoramento da governança, da gestão de riscos e da operacionalização 25 

de controles internos da gestão de órgãos e entidades do Poder Executivo Federal. Informou que 26 

no Relatório de Auditoria das contas do FAT de 2017, a CGU enumerou 6 achados, sendo que em 4 27 

deles efetuou recomendações, acrescentando que no certificado da Auditoria do FAT de 2017 a 28 

CGU avaliou regular, com ressalvas, as contas dos responsáveis, exceto a do Secretário de Políticas 29 

Públicas de Emprego do então Ministério do Trabalho (achado 2) e a do Superintendente Regional 30 

do Trabalho de Goiás (achado 6). Na sequência, relatou os seis achados, conforme a seguir: 31 

Achado 1) ausência de acompanhamento, pelo CODEFAT, de ações executadas com recursos do 32 

orçamento do FAT; Achado 2) omissão do CODEFAT no seu dever legal de deliberar acerca das 33 

propostas de alterações ao orçamento do FAT, em descumprimento à obrigação prevista no artigo 34 

19, inciso IV, da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990; Achado 3) acompanhamento do processo 35 

de desenvolvimento e implementação do SIGFAT; Achado 4) inobservância ao princípio da 36 

segregação de funções e atuação de agente como Coordenador-Geral dos Recursos do FAT sem 37 

designação formal para tal; Achado 5) divergência de entendimentos entre a CGFAT e a Secretaria 38 

do Tesouro Nacional sobre rotina de execução de Ordem Bancária, D+0; e, Achado 6) pagamentos 39 

irregulares realizados a título de restituição de Contribuição Sindical, às expensas da Conta 40 

Especial Emprego e Salário – CEES do FAT, cuja supervisão era de competência da CGFAT. 41 

Ressaltou que os achados 3 e 5 não haviam gerado nenhuma recomendação. Prosseguindo, listou 42 

as recomendações exaradas pela CGU e as respectivas providências adotadas pelo Ministério: I) 43 

estabelecer rotinas de acompanhamento, com pontos de controle ao longo do exercício, que 44 

permitam ao CODEFAT verificar o desenvolvimento dos programas finalísticos custeados com 45 

recursos do FAT, a exemplo da verificação do cumprimento dos critérios de distribuição de 46 

recursos aprovados pelo Conselho e outras verificações pertinentes - encontra-se em processo de 47 

desenvolvimento canal de comunicação que permitirá a troca de informações entre os gestores do 48 

FAT, especialmente os conselheiros do CODEFAT, para acompanhamento das fases da realização 49 

da execução orçamentária e financeira das despesas e das aplicações financeiras do Fundo; II) 50 

incluir em seu Regimento Interno a previsão da competência do CODEFAT para deliberar sobre as 51 

propostas de alteração orçamentária do FAT – o assunto constará da pauta da presente Reunião e 52 

da próxima reunião do CODEFAT; III) instituir sistemática voltada para os processos de alteração 53 
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orçamentária do FAT, com a previsão de rotinas e procedimentos a serem realizados previamente 54 

à deliberação do CODEFAT sobre as modificações propostas no orçamento – encontram-se em 55 

andamento tratativas junto à Secretaria de Orçamento Federal - SOF/ME para formatar rotinas e 56 

procedimentos de alterações orçamentárias do FAT, com prévia deliberação do CODEFAT; IV) 57 

apresentar à Secretaria-Executiva do MTb os fatos ocorridos em 2017, relacionados ao processo 58 

de alteração orçamentária no âmbito do FAT, de forma a subsidiar eventual apuração de 59 

responsabilidade dos agentes que exerceram de modo irregular as competências do CODEFAT - 60 

em 2017, por proposta da SPPE/MTb, o orçamento do FAT foi alterado sem ser ouvido o CODEFAT 61 

, da mesma forma que ocorreu em anos anteriores, sendo que nesse contexto, para subsidiar 62 

eventual abertura de apuração de responsabilidade de agentes públicos, estavam em andamento 63 

tratativas junto à SOF/ME; e, V) garantir a observância ao princípio da segregação de funções nas 64 

nomeações e designações de atribuição no âmbito da CGFAT - aguarda-se publicação de nova 65 

estrutura organizacional para concretizar a segregação de funções, onde o Coordenador da CGFAT 66 

exercerá apenas a função de gestor financeiro do Fundo e a instância superior a de ordenador de 67 

despesas. Esclareceu que o Achado 6 remetia às recomendações constantes do Relatório de 68 

Avaliação dos Resultados da Gestão nº 201701834 - Processo de Restituição da Contribuição 69 

Sindical Urbana (CSU) do exercício de 2017, destacando a celebração de Termo de Mediação entre 70 

o MTb e as Centrais Sindicais para tratar da restituição da CSU. Em seguida, passou às 71 

recomendações relativas à CSU e as respectivas providências do Ministério: i) proceder às revisões 72 

pertinentes na portaria a ser editada em atualização à Portaria n° 3.397/78, com vistas a corrigir as 73 

fragilidades já apontadas no normativo vigente e efetuar os devidos aprimoramentos na minuta 74 

de normativo apresentada, observando, entre outros, a necessária atualização da terminologia 75 

dos órgãos participantes, definição do prazo prescricional referente à restituição, estabelecimento 76 

do critério de filiação, instituído pelo art. 8º da Constituição Federal de 1988, como princípio a ser 77 

utilizado para reconhecimento da existência de potencial direito creditório e definição clara e 78 

precisa das competências das unidades e autoridades participantes, assim como das formalidades 79 

inerentes ao processo – encontra-se em análise pela SPPRT/STRAB proposta de Portaria 80 

apresentada pelo Grupo de Trabalho - GT instituído pela Portaria nº 272, de 19 de abril de 2018; ii) 81 

proceder às revisões na minuta de portaria a ser editada em atualização à Portaria n° 3.397/78, 82 

com vistas a corrigir as fragilidades já apontadas no normativo vigente, avaliando a pertinência de 83 

incluir a CGFAT como instância de verificação da existência do direito creditório, bem como de 84 

decisão sobre a liberação ou não do montante de restituição da CSU - encontra-se em análise pela 85 

SPPRT/STRAB proposta de Portaria apresentada pelo Grupo de Trabalho - GT instituído pela 86 
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Portaria nº 272, de 19 de abril de 2018; iii) promover a organização e padronização do fluxo do 87 

processo de restituição da CSU, detalhando, entre outros, as etapas e sua sequência, os 88 

documentos a serem considerados, as competências dos participantes do processo e atividades a 89 

serem realizadas - novo fluxo de processo, com detalhamento de etapas e sequências de 90 

documentos e competências, será editado após a publicação da nova Portaria que trata da 91 

restituição de contribuição sindical; iv) adotar providências com vistas a obter o ressarcimento à 92 

Conta Especial Emprego e Salário – CEES dos montantes, devidamente atualizados, referente às 93 

restituições irregularmente autorizadas - solicitação de devolução efetuada, porém, em função de 94 

determinação judicial, que concedeu à entidade FENATRACOOP amplo direito de defesa junto ao 95 

então MTb, foi suspenso o prazo de devolução, até conclusão da análise de defesa das entidades 96 

FENATRACOOP e FETTHEBASA; v) apurar responsabilidade dos agentes que eventualmente 97 

atuaram de forma negligente no âmbito dos processos de restituição, apurar responsabilidade dos 98 

agentes que eventualmente auferiram vantagens em decorrência da autorização irregular de 99 

restituição e proceder aos devidos encaminhamentos às autoridades competentes para apuração 100 

de potenciais infrações nas esferas cível e penal - a Corregedoria do MTb realizou investigação 101 

preliminar dos processos da FETTHEBASA e concluiu pela abertura de Processo Administrativo 102 

Disciplinar de cinco servidores públicos e abertura de Processo de Sindicância Patrimonial de três 103 

servidores, tendo o Corregedor enviado os processos ao então Gabinete do Secretário-Executivo 104 

do MTb, com proposta de adoção das medidas. Registrou que periodicamente o CODEFAT seria 105 

informado sobre o andamento dos processos; vi) adotar providências com vistas a implementar 106 

controles no processo de arrecadação e distribuição utilizados pelo Ministério do Trabalho e 107 

Emprego e a Caixa Econômica Federal de forma a minimizar a possibilidade da reincidência dos 108 

erros que originaram o acordo pactuado por meio do Termo de Mediação - todos os processos de 109 

restituição estavam suspensos, estando em desenvolvimento dentro da nova estrutura 110 

organizacional do Ministério da Economia a reestruturação normativa e operacional do processo; 111 

vii) não validar o Termo de Mediação sem definir os preceitos estabelecidos no Acordo e 112 

relacionados aos valores a serem restituídos, como o “saldo residual” e os “valores não passíveis 113 

de identificação”, e sem propor ações mitigatórias em relação aos riscos apontados pela auditoria 114 

- o termo de mediação não se aperfeiçoou, ou seja, não tem valor legal, tendo sido suspenso pelo 115 

Procurador-Geral do Ministério Público do Trabalho - MPT, seu intermediador originário; viii) não 116 

validar o Termo de Mediação, sem realizar estudos e avaliações , em conjunto com a STN e com o 117 

FAT, sobre os impactos financeiros e orçamentários decorrentes das restituições previstas no 118 

Acordo, e sem mitigar todos os riscos apontados pela auditoria - o termo de mediação não se 119 
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aperfeiçoou, ou seja, não tem valor legal, tendo sido suspenso pelo Procurador-Geral do MPT, seu 120 

intermediador originário; ix) não validar o Termo de Mediação sem realizar estudos, em conjunto 121 

com a STN e com o FAT, para definir os procedimentos a serem adotados para eventual restituição 122 

de valores que já foram repassados àquela Secretaria, considerando, inclusive, a incidência da 123 

Desvinculação de Receitas da União - DRU sobre os recursos que já foram repassados ao Tesouro - 124 

o termo de mediação não se aperfeiçoou, ou seja, não tem valor legal, tendo sido suspenso pelo 125 

Procurador-Geral do MPT, seu intermediador originário; x) implementar rotinas para identificar 126 

valores referentes a recolhimentos da CSU que já foram objeto de ressarcimento por meio do 127 

trâmite definido pela Portaria nº 3.397/78 - os valores ressarcidos são registrados pela CGFAT em 128 

planilha Excel, havendo necessidade de desenvolvimento de sistema informatizado para dar 129 

eficiência ao processo de controle; e, xi) não validar o Termo de Mediação sem antes desenvolver 130 

e implementar rotinas para identificar e bloquear o pagamento de valores já ressarcidos em 131 

processos ordinários de restituição, conforme as regras da Portaria n° 3.397/78 - o termo de 132 

mediação não se aperfeiçoou, ou seja, não tem valor legal, tendo sido suspenso pelo Procurador-133 

Geral do MPT, seu intermediador originário. O Coordenador-Geral da CGFAT finalizou, 134 

ponderando que o desenvolvimento de um sistema gerencial para o FAT era uma demanda 135 

recorrente dos órgãos de controle, acrescentando que na reunião do CODEFAT do mês de 136 

novembro seria apresentada ao Conselho proposta para aprovação de destinação de recursos 137 

específicos para o desenvolvimento do SIGFAT. A Coordenadora do GTFAT abriu as inscrições para 138 

manifestação. O Representante Titular da Força Sindical, Sr. Marcos Perioto, observou que na 139 

constatação 1.2 do Relatório de Avaliação CGU nº 201701834, a CGU estava recomendando a 140 

inclusão da CGFAT como instância de verificação da existência do direito creditório à restituição da 141 

CSU. O Coordenador-Geral da CGFAT esclareceu que atualmente competia aos superintendentes 142 

regionais do trabalho o reconhecimento de restituição de CSU, acrescentado que a CGU estava 143 

recomendando que a CGFAT passasse a atuar como instância de validação do que fosse 144 

reconhecido pelas superintendências. O Representante Suplente da CUT, Sr. Alexandre Sampaio 145 

Ferraz, ressaltou que os slides da apresentação em tela traziam mais de um achado e/ou 146 

constatação da CGU, sugerindo que para a reunião do CODEFAT cada um ficasse em um slide 147 

próprio, para melhor visualização. Em seguida, a Coordenadora do GTFAT passou ao ITEM 3 – 148 

Apresentação, pela Secretaria Executiva do CODEFAT, sobre o desenvolvimento do CANAL 149 

CODEFAT, para atendimento da Recomendação “Aprimoramento das rotinas de controle 150 

gerencial adotadas pelo CODEFAT no desenvolvimento de ações custeadas pelo Fundo”. A 151 

Coordenadora do GTFAT declarou que o Canal CODEFAT se constituiria em ambiente 152 
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informatizado que possibilitaria aos membros do CODEFAT/GTFAT, gestores e outros, acesso a 153 

ambiente restrito no Portal FAT, de acordo com perfil concedido, de forma a obter, 154 

rotineiramente, informações detalhadas relativas ao processo de gestão do FAT, especialmente da 155 

sua execução orçamentária, de instrumentos pactuados, executados ou descontinuados, e de 156 

limitações para execução dos programas e ações, como contingenciamento 157 

orçamentário/financeiro, dentre outros. Explicou que por meio de login único no CANAL CODEFAT, 158 

os gestores do FAT teriam acesso integrado a dados sobre: I) rede de atendimento do Sistema 159 

Nacional de Emprego - SINE, Seguro-Desemprego – SD, Intermediação de Mão de Obra – IMO, 160 

Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, Carteira de Trabalho e Previdência 161 

Social – CTPS e Programas de Geração de Emprego e Renda – PROGER; II) relatórios com 162 

informações sobre receitas, despesas e resultados do FAT, bem como sua execução orçamentária 163 

e financeira; e, III) material relativo aos itens constantes das pautas de reuniões do GTFAT e do 164 

CODEFAT. Relatou que por meio desse Canal seria disponibilizado, dentre outras informações 165 

gerenciais, o Painel de Monitoramento de Políticas Públicas de Trabalho Emprego e Renda (Painel 166 

PPTER), que contemplava informações online sobre os principais temas relacionados à execução 167 

das políticas financiadas pelo FAT, em especial no tocante à Rede SINE. Em seguida, informou que 168 

a DATAPREV efetuaria uma breve apresentação sobre o Painel PPTER. O Gerente de Contas da 169 

DATAPREV, Sr. Flávio Sampaio, destacou que o Painel PPTER propiciava o acesso a dados 170 

atualizados sobre atendimentos nos postos da Rede SINE; movimentação do emprego formal, 171 

segundo dados do CAGED; e informações relativas ao SD e à IMO. Registrou que todos esses dados 172 

eram navegáveis na dimensão geográfica, podendo chegar até o nível de Município, ou mesmo de 173 

Posto do SINE. Observou que o Painel permitia filtrar e comparar indicadores, em diferentes 174 

visões, de forma fácil e interativa. Apresentou, como exemplo, a aba de Atendimentos, na qual 175 

estavam disponíveis os seguintes dados/informações: i) utilização da Rede de Atendimento; ii) 176 

taxa de habilitação do SD; iii) duração do estoque de recursos do SD; iv) atendimentos de IMO; v) 177 

tempo médio de atendimentos; vi) tempo médio de funcionamento dos postos; vii) quantidade de 178 

atendimentos; viii) quantidade de atendimentos por atendente; ix) percentual de postos que 179 

recepcionaram SD; e, x) percentual de postos que recepcionaram IMO. A Coordenadora do GTFAT 180 

agradeceu pela exposição e, em seguida, abriu as inscrições para manifestação. O Representante 181 

Suplente da STRAB, Sr. Luís Felipe Batista de Oliveira, efetuou as seguintes indagações: i) o que se 182 

tinha de localização de agência, georreferenciada; ii) o acesso poderia ser também por tablet e 183 

celular; e, iii) o que poderia ser dado de acesso ao público externo. O Gerente de Contas da 184 

DATAPREV esclareceu que estava disponível o endereço de todos os postos da Rede SINE e das 185 
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Superintendências Regionais do Trabalho - SRTb. Declarou que atualmente o acesso se dava 186 

apenas pelo desktop, mas ressaltou que não haveria óbice a que viesse a ser disponibilizado 187 

também por tablet e celular, embora a visualização de todos os dados ficasse um pouco 188 

comprometida pelo tamanho da tela dos referidos dispositivos móveis. A Coordenadora do GTFAT 189 

complementou, relatando que esse painel dinâmico estava acessível aos técnicos do Ministério, e 190 

aos gerentes da Rede SINE, observando que também havia um painel mais estático, com 191 

atualização mensal, que já estava com acesso ao público em geral. O Representante da CUT 192 

elogiou a iniciativa, destacando que era demanda antiga dos conselheiros o acompanhamento das 193 

políticas públicas financiadas pelo FAT. Informou que precisaria se ausentar para atendimento a 194 

outra agenda, deixando manifestação favorável ao item 4 da pauta da presente reunião. 195 

Prosseguindo, a Coordenadora do GTFAT passou ao ITEM 4 – Proposta de Resolução que altera a 196 

de nº 596, de 27 de maio de 2009, que aprova o Regimento Interno do CODEFAT, para 197 

atendimento da Recomendação “Incluir em seu Regimento Interno a previsão da competência 198 

do CODEFAT para deliberar sobre as propostas de alteração orçamentária do FAT”. A 199 

Coordenadora do GTFAT apresentou um breve histórico sobre o CODEFAT e a sua composição: I) 200 

Lei nº 7.998, de 1990: criou o CODEFAT, com composição tripartite e paritária, vinculado ao então 201 

Ministério do Trabalho, com o objetivo de gerir o FAT; II) Decreto nº 9.116, de 2017, e Regimento 202 

Interno aprovado pela Resolução nº 596, de 2009: definiu a composição do CODEFAT, com 203 

representantes dos trabalhadores, dos empregadores e de órgãos e entidades governamentais; III) 204 

Lei nº 13.844, de 2019: transformou os Ministérios da Fazenda – MF, do Planejamento, 205 

Desenvolvimento e Gestão – MP, da Indústria, Comércio Exterior e Serviços – MDIC, e do Trabalho 206 

– MTb, no Ministério da Economia; e, IV) Decreto nº 9.745, de 2019: aprovou a Estrutura 207 

Regimental do Ministério da Economia, definindo em seu art. 36 que caberia ao Departamento do 208 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao 209 

Trabalhador a competência para exercer a Secretaria Executiva do CODEFAT. Em seguida, 210 

registrou que a CGU, por meio do Relatório de Avaliação do FAT nº 201800915, exercício 2017, 211 

recomendou a inclusão no Regimento Interno do Conselho da previsão da competência do 212 

CODEFAT para elaborar a proposta orçamentária do FAT, bem como suas alterações, devendo 213 

serem reproduzidos os exatos termos dispostos na Lei nº 7.998, de 1990, a seguir transcrito: Art. 214 

19, Inciso IV – elaborar a proposta orçamentária do FAT, bem como suas alterações. Declarou que 215 

a proposta em tela visava promover as seguintes adequações/alterações: i) substituir os quatro 216 

ministérios extintos pelo Ministério da Economia, o qual teria quatro representantes, sendo um da 217 

Secretaria Especial de Fazenda - FAZENDA, um da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho - 218 
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SEPRT, e dois da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade - SEPEC; ii) 219 

inserir no Regimento Interno do CODEFAT todas as competências estabelecidas na Lei nº 7.998, de 220 

1990; iii) definir que a presidência do Colegiado, quando coubesse ao governo, seria exercida pelo 221 

representante da STRAB/SEPRT; iv) estabelecer que a vice-presidência do Conselho seria exercida 222 

pelo representante da STRAB/SEPRT, quando a presidência coubesse à representação dos 223 

trabalhadores ou dos empregadores; v) dispor que a Secretaria Executiva do CODEFAT seria 224 

exercida pelo Departamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Conselho 225 

Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador da Secretaria Especial de Fazenda; e, vi) 226 

substituir o nome do Ministério do Trabalho, em todos os lugares onde aparecesse, por Ministério 227 

da Economia. A Coordenadora do GTFAT abriu as inscrições para manifestação. O Representante 228 

da CNTur observou que no quadro comparativo constante da apresentação em tela constava a 229 

CNS, e não a CNT. A Coordenadora do GTFAT informou que havia sido um erro material, 230 

destacando que seria corrigido para encaminhamento ao CODEFAT. O Representante Titular do 231 

BNDES, Sr. Luiz Carlos Galvão de Melo, observou que a atualização da Bancada do Governo estava 232 

tomando por base a Portaria nº 372, de 15 de fevereiro de 2019, do Ministério da Economia, 233 

ressaltando que não houve atualização do Decreto nº 9.116, de 4 de agosto de 2017, que tratava 234 

da composição do CODEFAT, o qual mantinha o nome dos Ministérios extintos. A Coordenadora 235 

do GTFAT relatou que havia um grande volume de decretos em tramitação na Casa Civil para 236 

ajuste das estruturas dos órgãos de governo, razão pela qual não foi possível a edição de decreto 237 

de alteração da composição do CODEFAT, tempestivamente, de forma a atualizar o Decreto nº 238 

9.116, de 2017. Esclareceu que por esse motivo foi editada, no âmbito do Ministério da Economia, 239 

a Portaria nº 372, de 2019, já que se tratava de mero “de → para” de ministérios para secretarias 240 

especiais, mantidas as respectivas competências. A Coordenadora do GTFAT indagou se havia mais 241 

alguma manifestação, em não havendo, colocou o item em apreciação, tendo sido considerado 242 

apto para ser encaminhado ao CODEFAT. Em seguida, passou ao Tópico IV – APRESENTAÇÕES: 243 

ITEM 5 - Tema: Restrições apresentadas pelo Contador na Prestação de Constas do FAT – 244 

exercício 2018, pela Coordenação-Geral de Recursos do FAT – CGFAT/SPPRT/STRAB/SEPRT/ME. 245 

O Coordenador-Geral da CGFAT informou que a setorial contábil do Ministério havia registrado 25 246 

restrições na contabilidade do FAT relativa as contas encerradas em 31.12.2018, ressaltando que 247 

algumas restrições constavam em mais de uma unidade do extinto MTb. Em seguida, listou as 248 

restrições pertinentes à Secretaria de Políticas Públicas de Emprego, acompanhadas dos 249 

respectivos motivos e status: i) Restrição nº 318, item I: falta de destinação de bens adquiridos por 250 

meio de convênios - bens adquiridos por meio dos convênios SINE aguardam destinação, 251 
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encontrando-se em processo de instituição uma Comissão Especial de Patrimônio para concluir 252 

ações de doações dos bens, que possibilitará a baixa de valores no Sistema Contábil do SIAFI – 253 

prazo indefinido para conclusão; ii) Restrição nº 625: falta registro de atualização de provisão de 254 

perdas prováveis - falta de controle dos valores a serem restituídos pelas entidades que tiveram 255 

contas julgadas pelo TCU, para possíveis provisão de perdas - prazo indefinido para conclusão; iii) 256 

Restrição nº 632: saldos alongados/indevidos nas contas transitórias do ativo não circulante-257 

imobilizado - valores conciliados – concluído; iv) Restrição nº 656: convênios a comprovar com 258 

data expirada - falta de levantamento de prestações de contas pendentes para posterior 259 

reclassificação contábil, estando com providências em andamento - prazo indefinido para 260 

conclusão; v) Restrição nº 657: convênios a aprovar com data expirada - segundo a SPPE, a 261 

Coordenação-Geral de Prestação de Contas - CGPC vem atuando no sentido de buscar estabelecer 262 

critérios e prioridade de análises, visando um planejamento eficiente - prazo indefinido para 263 

conclusão; vi) Restrição nº 659: convênios a liberar expirados - falta reclassificação contábil de 264 

convênios expirados - prazo indefinido para conclusão; vii) Restrição nº 665: termo de parceria a 265 

comprovar com vigência expirada - falta levantamento de prestações de contas pendentes para 266 

posterior reclassificação contábil - prazo indefinido para conclusão; viii) Restrição nº 666: termo de 267 

parceria a aprovar com vigência expirada - segundo a SPPE, a CGPC vem atuando no sentido de 268 

buscar estabelecer critérios e prioridade de análises, visando um planejamento eficiente - prazo 269 

indefinido para conclusão; ix) Restrição nº 674: saldos alongados/indevidos nas contas transitórias 270 

do passivo circulante - contas a pagar sem conciliação, estando a regularização em andamento - 271 

prazo indefinido para conclusão; x) Restrição nº 773: TED a comprovar com data expirada - falta 272 

levantamento de prestações de contas pendentes para posterior reclassificação contábil - prazo 273 

indefinido para conclusão; e, xi) Restrição nº 775: TED a repassar expirados – valores 274 

reclassificados – concluído. Prosseguindo, passou às restrições pertinentes às Superintendências 275 

Regionais do Trabalho – SRTb: a) Restrição nº 318, item III: classificação em desacordo com as 276 

orientações da STN e Setorial Contábil - SRTb/BA reclassificou valores – concluído; b) Restrição nº 277 

318, item IV: suprimento de fundos sem TCE e pendentes de devolução, exercícios 2012, 2013 e 278 

2014 - SRTb/RO não atualizou o processo de suprimento de fundos – prazo não informado; c) 279 

Restrição nº 604: falta de atualização de ativos circulantes - SRTb/RO não atualizou o processo de 280 

suprimento de fundos – prazo não informado; d) Restrição nº 632: saldos alongados/indevidos nas 281 

contas transitórias do ativo não circulante-imobilizado - SRTb/RO ainda não efetuou a análise, 282 

avaliação e reclassificação de lançamentos efetuados em 2010 no montante de R$ 5,0 mil - prazo 283 

indefinido para conclusão; e) Restrição nº 632: saldos alongados/indevidos nas contas transitórias 284 
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do ativo não circulante-imobilizado - SRTb/BA, SRTb/PR, SRTb/SC, SRTb/CE, SRTb/AP e SRTb/RR já 285 

conciliaram os valores – concluído; f) Restrição nº 634 - falta avaliação de bens móveis, imóveis, 286 

intangíveis e outros - SRTb/RO ainda não efetuou a reavaliação de imóveis – prazo não informado; 287 

g) Restrição nº 634: falta avaliação de bens móveis, imóveis, intangíveis e outros – SRTb/BA 288 

efetuou a reavaliação de bens – concluído; h) Restrição nº 653: saldos alongados/indevidos nas 289 

contas de controle - SRTb/RJ conta com notebook transferido da Coordenação-Geral de Recursos 290 

Logísticos – CGRL/MTb com pendência de registro, tendo sido apreendido pela Polícia Federal em 291 

2018 - prazo indefinido para conclusão; i) Restrição nº 675 – outros passivo circulante - SRTb/BA e 292 

SRTb/PA efetuaram retificação junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil - SRFB, de pessoa 293 

jurídica para pessoa física, erro no código de recolhimento – prazo pendente; j) Restrição nº 714: 294 

saldo invertido, classe 7 – SRTb/MG e SRTb/RJ ajustaram os valores – concluído; e, k) Restrição nº 295 

721: saldo invertido, variações patrimoniais aumentativas – SRTb/MG e SRTb/RJ ajustaram os 296 

valores – concluído. Em seguida, passou às restrições pertinentes à Coordenação-Geral de 297 

Recursos Logísticos – CGRL/MTb: I) Restrição nº 318, item II: falta de individualização de 298 

softwares, de detalhamento das contas de intangível - falta de individualização de softwares – 299 

prazo não informado; II) Restrição nº 651: falta ou inconsistência no contrato - inconsistência na 300 

conciliação de valores relativos à execução de contratos - prazo não informado; III) Restrição nº 301 

653: saldos alongados/indevidos nas contas de controle – notebook transferido à SRTb/RJ com 302 

pendências de registro, apreendido pela Polícia Federal em 2018 - prazo indefinido; IV) Restrição 303 

nº 674: saldos alongados/indevidos nas contas transitórias - contas a pagar sem conciliação no 304 

valor de R$3,2 milhões - prazo não informado; e, V) Restrição nº 748: demais incoerências, 305 

balanço patrimonial - falhas na apropriação de valores devidos à DATAPREV - prazo não 306 

informado. Na sequência, relatou que a Secretaria Executiva do MTb contava com as seguintes 307 

restrições: a) Restrição nº 625: falta/registro de atualização de provisão de perdas prováveis - falta 308 

de controle dos valores restituídos pelas entidades que tiveram contas julgadas pelo TCU, para 309 

possíveis provisão de perdas – prazo indefinido; e, b) Restrição nº 656: convênios a comprovar 310 

com data expirada - falta de levantamento de prestações de contas pendentes para posterior 311 

reclassificação contábil - prazo indefinido. Prosseguindo, passou às restrições pertinentes à outras 312 

unidades do MTb: i) Restrição nº 315: falta/restrição de conformidade nos registros de gestão - 313 

conformidade documental concluída, restrição rotineira – concluída; ii) Restrição nº 642: 314 

falta/evolução incompatível na depreciação do ativo imobilizado - bens em processo de inventário 315 

para lançamento no sistema de controle patrimonial de bens móveis do ME, restrições dos Órgãos 316 

MTb e FAT – prazo indefinido; iii) Restrição nº 643: falta/evolução incompatível na amortização do 317 
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ativo intangível - bens em processo de inventário para lançamento no sistema de controle 318 

patrimonial de bens móveis do ME, restrições dos Órgãos MTb e FAT – prazo indefinido; iv) 319 

Restrição nº 650: restos a pagar invertidos, sem inscrição - valores ajustados – concluída; e, v) 320 

Restrição nº 703: erro na classificação da despesa - despesas reclassificadas, restrição rotineira – 321 

concluída. O Coordenador-Geral da CGFAT finalizou, destacando que coube à CGFAT apenas uma 322 

restrição (Falta de devolução dos lotes vencidos no exercício social de 2018 – despesas com o 323 

seguro-desemprego), ressaltando que os valores já haviam sido devolvidos e, portanto, concluído 324 

o atendimento da mencionada restrição. A Coordenadora do GTFAT agradeceu pela exposição e, 325 

em seguida, abriu as inscrições para manifestação. O Contador da setorial contábil do Ministério, 326 

Sr. Rafael de Souza, colocou-se à disposição para eventuais esclarecimentos, destacando que o 327 

setor de contabilidade trabalhava em parceria com a CGFAT/CODEFAT visando solucionar as 328 

restrições apontadas. A Coordenadora do GTFAT informou que seria apresentado ao CODEFAT, 329 

bimestralmente, o andamento das restrições. Prosseguindo, passou ao ITEM 6 - Tema: Situação 330 

das prestações de contas de convênios com recursos do FAT, pela Coordenação-Geral de 331 

Prestação de Contas da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego. O Assessor Técnico da SPPE, 332 

Sr. Alexsander Parrine, apresentou quadro demonstrando os valores analisados de dez/2018 até 333 

jul/2019, conforme a seguir: i) total de processos analisados: 114 processos; ii) montante 334 

analisado: R$281,62 milhões; iii) montante a comprovar: R$3,20 milhões; iv) montante a aprovar: 335 

R$91,08 milhões; v) montante aprovado: R$130,74 milhões; vi) montante impugnado: R$9,50 336 

milhões; vii) inadimplência efetiva: R$52,54 milhões; e, viii) inadimplência suspensa: R$4,61 337 

milhões. Finalizando, apresentou os valores acumulados dos convênios: I) total de convênios 338 

celebrados: 744 convênios; II) montante de recursos firmados: R$3,32 bilhões; III) montante a 339 

comprovar: R$392,34 milhões; IV) montante a aprovar: R$1,38 bilhão; V) montante aprovado: 340 

R$556,05 milhões; VI) montante impugnado: R$14,82 milhões; VII) inadimplência efetiva: 341 

R$290,52 milhões; e, VIII) inadimplência suspensa: R$225,88 milhões. A Coordenadora do GTFAT 342 

agradeceu pela exposição e, em seguida, abriu as inscrições para manifestação. O Representante 343 

do BNDES solicitou que fosse encaminhada relação dos convênios com saldo de inadimplência 344 

efetiva ou suspensa no SIAFI. A Coordenadora do GTFAT indagou se havia uma expectativa de 345 

prazo para acabar com o passivo de prestação de contas. O Assessor Técnico da SPPE informou 346 

que seria providenciada a elaboração de planilha contendo relação nominal das entidades que se 347 

encontravam na situação de inadimplentes. Relatou que não teria como prever um prazo para 348 

finalizar a análise das prestações de contas, ressaltando que houve alteração de priorização, sendo 349 

agora o foco no valor analisado, e não mais na quantidade de processos analisados. Na sequência, 350 
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a Coordenadora do GTFAT passou ao ITEM 7 - Tema: Boletim de Políticas Públicas de Emprego, 351 

Trabalho e Renda – 2º Trimestre de 2019, pela Equipe do Observatório Nacional do Mercado de 352 

Trabalho da Subsecretaria de Políticas Públicas e Relações do Trabalho da Secretaria de 353 

Trabalho. A Coordenadora do Observatório, Sr. Mariana Eugenio de Almeida, informou que o 354 

Boletim contemplava os seguintes temas: I) Conjuntura; II) Intermediação de Mão de Obra; III) 355 

Seguro-Desemprego; IV) Qualificação Profissional; V) Geração de Emprego e Renda; V) Abono 356 

Salarial; e, VI) Carteira de Trabalho e Previdência Social. Prosseguindo, apresentou os indicadores 357 

da conjuntura do mercado de trabalho: i) População Economicamente Ativa – PEA: 106,11 358 

milhões; ii) quantidade de pessoas ocupadas: 93,34 milhões; iii) quantidade de pessoas 359 

desocupadas: 12,77 milhões; iv) taxa de desocupação: 12,0%; v) taxa de informalidade: 41,6%; e, 360 

vi) quantidade de empresas optantes pelo MEI: 8,15 milhões. Prosseguindo, informou os 361 

indicadores da intermediação de mão de obra – IMO: I) quantidade de trabalhadores inscritos: 362 

819,24 mil; II) quantidade de vagas oferecidas: 282,63 mil; III) quantidade de encaminhamentos 363 

realizados: 1,02 milhão; IV) quantidade de trabalhadores colocados: 123,50 mil; V) quantidade de 364 

trabalhadores segurados colocados: 14,07 mil; VI) colocados/vagas: 43,70%; VII) 365 

colocados/encaminhados: 12,12%; VIII) colocados/admitidos: 3,11%; e, IX) quantidade de 366 

admitidos CAGED: 3,97 milhões. Apontou os principais indicadores do seguro-desemprego 367 

trabalhador formal: i) quantidade de segurados: 1,66 milhão; ii) recursos pagos: R$2,89 bilhões; e, 368 

iii) percentual de segurados reincidentes: 62,21%. Em seguida, passou aos indicadores das demais 369 

modalidades do seguro-desemprego: A) trabalhador doméstico: 59,60 mil segurados e R$86,45 370 

milhões de recursos pagos; B) bolsa qualificação: 4,69 mil segurados e R$13,34 milhões de 371 

recursos pagos; C) pescador artesanal: 216,04 mil segurados e R$715,41 milhões de recursos 372 

pagos; e, D) trabalhador resgatado de condição análoga a de escravo: 328 segurados e R$622,75 373 

mil de recursos pagos. Passando à qualificação profissional, declarou que a taxa de 374 

aproveitamento dos aprendizes foi da ordem de 39,80%. Relatou que o PROGER apresentava os 375 

seguintes resultados: I) quantidade de contratos firmados:29,98 mil; II) valor total de recursos 376 

repassados: R$818,55 milhões; e, III) estoque de empresas contratantes do PROGER: 51,13 mil. A 377 

Coordenadora do Observatório finalizou, declarando que foram emitidas 248,99 mil CTPS no 378 

modelo manual e 954,57 mil no modelo informatizado. A Coordenadora do GTFAT agradeceu pela 379 

exposição e, em seguida, abriu as inscrições para manifestação. O Representante do FONSET, Sr. 380 

Marcelo Gavião, manifestou preocupação com a morosidade no processo para habilitação ao 381 

repasse de recursos na modalidade fundo a fundo, bem como com a previsão de recursos no 382 

PLOA/2020 para a Gestão do SINE, de cerca de R$29,0 milhões. Observou que o Governo da Bahia 383 
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estava há 4 anos sem receber recursos do governo federal, ressaltando que não haveria condições 384 

de o Estado continuar mantendo os postos do SINE abertos apenas com recursos próprios. A 385 

Coordenadora do GTFAT informou que seriam requeridos à SPPE informações sobre como se 386 

encontrava o processo de repasse de recursos fundo a fundo. Na sequência, passou ao tópico V – 387 

INFORME: ITEM 8 - Pela Secretária Executiva do CODEFAT, sobre a Proposta de Projeto de Lei 388 

objetivando a reativação do FUNPROGER. A Coordenadora do GTFAT informou que não houve 389 

evolução na agenda para retomar a discussão da proposta no âmbito do Departamento do FGTS e 390 

do CODEFAT, haja vista que as alterações na sistemática de saque do FGTS demandaram grande 391 

engajamento do Diretor nas tratativas sobre o tema. Ressaltou que a Secretaria Executiva do 392 

CODEFAT continuaria monitorando a disponibilidade de agenda do Ministério, a fim de submeter à 393 

avalição das instâncias superiores a proposta de projeto de lei visando a reativação do 394 

FUNPROGER. Em seguida, passou ao Tópico VI – OUTROS ASSUNTOS: ITEM 9 – Entrega dos 395 

seguintes documentos: 9.1. Boletim de Informações Financeiras do FAT - 2º Bimestre de 2019; 396 

9.2. Informativo da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego – SPPE/SEPEC/ME sobre a 397 

situação das prestações de contas de convênios com recursos do FAT; 9.3. Boletim de Políticas 398 

Públicas de Emprego, Trabalho e Renda – 2º Trimestre de 2019; e, 9.4. Relatório de Execução da 399 

PDE – REL-PDE. A Coordenadora do GTFAT informou que todos os documentos e arquivos da 400 

presente reunião se encontravam disponíveis no Google Drive, cujo link seria enviado por 401 

mensagem eletrônica. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e esgotada a Pauta, a 402 

Coordenadora do GTFAT deu por encerrada a reunião, agradecendo a presença de todos. E, para 403 

constar, eu, Suely Barrozo Lopes, Coordenadora do GTFAT, lavrei a presente Ata que, após 404 

aprovada, será assinada por mim e pelos demais membros do Grupo. 405 
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