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MINISTÉRIO DO TRABALHO
SECRETARIA EXECUTIVA DO CODEFAT

ASSUNTO: 37ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO DE APOIO DO CODEFAT
DIA

: 06.06.94

HORA

: 14 HORAS

LOCAL

: SALA DE REUNIÕES – 6º ANDAR – BLOCO F

ITEM 1

Memória da 35ª e 36ª Reunião Ordinária do GAP.
As memórias deverão ser encaminhadas, via SEDEX, aos representantes no GAP.

ITEM 2

Minuta de expediente do Secretário-Executivo do CODEFAT ao IBGE, para ser levada
à consideração do CODEFAT.
Em conformidade com o que fora aprovado na reunião anterior, o GAP aprovou
documento preparado pelos representantes Ivan Guimarães, da CUT e Marta Prochinik,
do BNDES sobre a solicitação do IBGE e encaminha questionamentos ao CODEFAT
(reunião 14/06).

ITEM 3

Apreciação do PDI/SPES (versão preliminar) desenvolvido pelo SERPRO.
Ficou de ser analisado na próxima reunião do GAP dia 20/04/94. O Coordenador da
CMI informou que o PDI da SPES elaborado pelo SERPRO, não invalida a elaboração
de um outro PDI – Plano Diretor de Informática Setorial, próprio da SPES. Disse ainda
da necessidade, de reativação do Subgrupo de Informática, pois há contratos que se
encerram em 31/12 e que podem vir a ser rescindidos caso o MTb tenha forma
alternativa da realização da prestação de serviços. Dr. Ricardo lima, informou que a
SE/CODEFAT encaminhará aos Srs. representantes no GAP a Proposta do PDI/SPES
elaborada pela DATAMEC acompanhada de Parecer da SPES.

ITEM 4

Apreciação da versão preliminar dos Tópicos para discussão com vistas à modelagem
de informações do FAT e licitação da operacionalização do Seguro-Desemprego.
Dr. Ricardo disse que o material sobre modelagem havia sido entregue em reunião
anterior e o trabalho que trata da licitação da operacionalização do Seguro-Desemprego,
será estudado preliminarmente pelo MTb/SPES/CMI e posteriormente encaminhado ao
GAP. O Coordenador da CMI novamente ressaltou a importância do trabalho do
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Subgrupo de Informática para discutir a informatização do MTb. Assim sendo o
trabalho sobre modelagem deverá ser discutido profundamente pelo citado Subgrupo e
posteriormente pelo GAP.

ITEM 5

Proposta de realização de reuniões nos Estados , com vistas à uniformização das ações
para a implantação das Comissões Tripartite.
Dr. Ricardo Lima informou da reunião do Subgrupo composto com representantes, João
Pedro de Moura/Coordenador Nacional do SINE, Sandra Lage/SPES, Carlos Wagner do
SINE e Alexandre/SINE-SP, representando o FONSET, da qual resultou a Proposta de
Resolução das Comissões Tripartite ora discutida. A mesma foi amplamente discutida e
alterada. Quanto á proposta de reunião nos Estados foi dito pelo Dr. Ricardo Lima,
Secretário-Executivo do CODEFAT que a realização das reuniões do GAP e
CODEFAT nos Estados certamente ajudaria as comissões a se inspirarem na filosofia
do trabalho do CODEFAT. Pelo Coordenador Nacional do SINE, João Pedro. Foi dito
do interesse do Presidente do FONSET em realizar o I Fórum Nacional Tripartite em
São Paulo, no dia 07/07/94, quando serão abordados temas relacionados à Política
Nacional de Geração de Emprego e Comissões Estaduais Tripartite, com a presença do
Sr. Ministro Marcelo Pimentel, representantes do SINE, Secretarias Estaduais do
Trabalho, Presidentes das Entidades com representação no CODEFAT e Conselheiros.
Disse ainda o Coordenador Nacional do SINE, que é pensamento do FONSET realizar
também Seminários Regionais no Sul Sudeste, dois (2) no Nordeste,um (1) no Norte e
um (1) no Centro-Oeste. O FONSET arcaria com a estrutura do evento e o MTb
estudaria a possibilidade de arcar com as despesas dos convidados, como colaboradores
eventuais. Havendo proposta melhor formalizada e aprofundada, o assunto será levado
ao GAP. O Subgrupo que elaborou a Proposta de Resolução deverá propor Minuta de
Regimento Interno para as Comissões Tripartite.

ITEM 6

OUTROS ASSUNTOS
– Posição das diversas Comissões.
Foi entregue Relação das diversas Comissões que irá compor Subgrupos do GAP, para
estudar diversos assuntos, tais como: informatização do MTb, Contratos, Tarifas
Bancárias, Programa de Geração de Emprego e Renda, Licitação de equipamentos de
informática – softwares, Equipamentos e Ambientes e Abono Salarial. Dr. Ricardo
Lima, Secretário-Executivo do CODEFAT, enfatizou a necessidade de os subgrupos
terem representantes das várias bancadas.
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– Inclusão dos vínculos empregatícios constantes da RAIS, códigos 6, 7 e 8 no
pagamento do Abono Salarial de que trata o Art. 239 da Constituição Federal.
O Secretário-Adjunto da Secretaria de Fiscalização, Sr. Osvaldo disse das implicações
de o código 6 da RAIS (trabalhadores rurais) não separar pessoas empregadas por
pessoa física e por pessoa jurídica, necessitando-se definir se será feita distinção na
próxima RAIS. Em seguida, o Dr. Ricardo Lima, disse que para a RAIS/95 o código
deverá incluir o item: “contribui para o PIS ou PASEP ?” e cruzar esta informação com
os códigos 6,7 e 8. No presente, estes códigos continuarão não recebendo o Abono
Salarial. Em seguida, foi falado pelo Dr. Ricardo e representantes da Bancada dos
Trabalhadores da necessidade do Subgrupo que estuda o contrato SERPRO convocar
seus representantes para fechar os itens do contrato que ficaram de ser estudados com
vistas à redução de custos, além de ter-se cogitado de reunião entre representantes do
MTb/SPES, MPS/CNIS e SERPRO para fechar a questão. Foi ainda proposto que o
CODEFAT considere a possibilidade de alteração no decreto nº 76.900, de 23 de
dezembro de 1975, que concede exclusivamente ao SERPRO para processamento da
RAIS. Este assunto, caso haja concordância do CODEFAT, deverá ser pautado para a
reunião do GAP no dia 20/06.
Ainda em outros assuntos, alguns esclarecimentos foram feitos pelo Coordenador
Nacional do SINE sobre a informatização da intermediação de mão-de-obra nos SINE
nos Estados do Rio Grande do Sul, Paraná e Distrito Federal. Este assunto deverá ser
estudado também pelo Subgrupo de Informática.

Após lida e aprovada, esta Memória será assinada pelo Coordenador e demais membros
presentes do Grupo de Apoio do CODEFAT.

RICARDO ROBERTO DE ARAÚJO LIMA
Coordenador

________________________________

RODOLFO PERES TORELLY
Titular/MTb

________________________________

PAULO MACHADO
Titular/MPS

________________________________

WILLY FISCHER
Titular/Força Sindical

________________________________

ABID MIGUEL EID
Titular/CNF

_____________________________
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ADEMAR SHIRAISHI
Suplente/CGT

_____________________________

MARTA PROCHINIK
Suplente/BNDES

_____________________________

