
CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR 

ATA DA 142ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CODEFAT 

 
DATA: 28 de junho de 2017. 

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

PARTICIPANTES: Virgílio Nelson da Silva Carvalho, Presidente do CODEFAT e Conselheiro 
Titular Representante da CNTur; Alexandre de Luca Thomé, Secretário-Executivo do CODEFAT, 
Adriano Pereira de Paula, Conselheiro Titular Representante do MF; Luiz Carlos Galvão de Melo, 
Conselheiro Titular Representante do BNDES; Hélio Francisco de Miranda, Conselheiro Suplente 
Representante do MTb; Emanuel Araújo Dantas, Conselheiro Suplente Representante do MPS; Clarita 
Costa Maia, Conselheira Suplente Representante do MAPA, Sérgio Luiz Leite, Conselheiro Titular 
Representante da Força Sindical; Francisco Canindé Pegado do Nascimento, Conselheiro Titular 
Representante da UGT; Wagner Gomes, Conselheiro Titular Representante da CTB; José Avelino 
Pereira, Conselheiro Titular Representante da CSB; Juvândia Moreira Leite, Conselheira Suplente 
Representante da CUT; Luigi Nese, Conselheiro Titular Representante da CNS–Serviços; Eliane 
Cornelsen, Conselheira Titular Representante da CNS-Saúde; Thiago Luiz Ticchetti, Conselheiro 
Suplente Representante da CNT; e, Joicy Damares Pereira, Conselheira Suplente Representante da 
CNS-Saúde. Convidados: Ronaldo Nogueira Oliveira, Ministro de Estado do Trabalho; Ricardo Santos 
Silva Leite, Consultor Jurídico do MTb; e, Maria Olivia Santana, Vice-Presidente do FONSET e 
Secretária do Trabalho do Estado da Bahia. 

 

Aos vinte e oito dias do mês de junho de dois mil e dezessete, no Edifício-Sede do Ministério do 1 

Trabalho (MTb), teve início a Centésima Quadragésima Segunda Reunião Ordinária do Conselho 2 

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

Conselheiro Titular Representante da CNTur, Sr. Virgílio Nelson da Silva Carvalho. I – ABERTURA: 4 

O Presidente cumprimentou os presentes e, em seguida, desejou as boas vindas aos novos 5 

Conselheiros: Wagner Gomes, Representante Titular da CTB; Juvândia Moreira Leite, Representante 6 

Suplente da CUT; e Clarita Costa Maia, Representante Suplente do MAPA; os quais participavam pela 7 

primeira vez de uma reunião do CODEFAT. Na sequência, o Presidente passou ao subtópico Relato, 8 

pelo Secretário-Executivo do CODEFAT, sobre a 138ª Reunião Ordinária e 26ª Reunião 9 

Extraordinária do GTFAT, realizadas em 31 de maio e 12 de junho de 2017, respectivamente. O 10 

Secretário-Executivo do CODEFAT, Sr. Alexandre de Luca Thomé, efetuou a leitura do mencionado 11 

relato, observando que o mesmo seria anexado a Ata da presente reunião. O Presidente indagou se 12 

havia alguma manifestação. O Conselheiro Titular Representante do MF, Sr. Adriano Pereira de Paula, 13 

aproveitou o ensejo para solicitar que a proposta orçamentária do FAT para o exercício de 2018 fosse 14 

apresentada e deliberada no período da manhã. Prosseguindo, o Presidente passou ao tópico II – 15 
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APROVAÇÃO DE ATA: ITEM 1 – Ata da 141ª Reunião Ordinária do CODEFAT, realizada em 16 

26 de abril de 2017. O Presidente indagou se havia alguma manifestação, em não havendo, colocou o 17 

item em votação, tendo sido a respectiva Ata aprovada por unanimidade. Prosseguindo, passou ao 18 

tópico III – ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO: ITEM 2 - Proposta de Resolução que trata do 19 

exercício da Presidência e Vice-Presidência do CODEFAT, no período de 03.08.2017 a 20 

02.08.2019. O Presidente ressaltou que, em atendimento ao rodízio entre as Bancadas, para o biênio 21 

2017/2019 ter-se-ia a seguinte situação: i) – Presidência – competiria à Bancada do Governo, sendo 22 

nesse caso sempre exercida pelo Conselheiro do MTb; e, ii) Vice-Presidência - caberia à Bancada dos 23 

Trabalhadores, devendo ser eleita entre os seus Conselheiros. Assim sendo, passou a palavra à 24 

Bancadas dos Trabalhadores para manifestação. O Conselheiro Titular Representante da Força 25 

Sindical, Sr. Sérgio Luiz Leite, justificou sua ausência nas duas últimas reuniões, esclarecendo que tal 26 

fato havia ocorrido devido à realização de congressos nacionais e estaduais promovidos pela Central. 27 

Declarou que a Bancada indicava o Conselheiro da UGT, Sr. Francisco Canindé Pegado do 28 

Nascimento, para exercer a função de Vice-Presidente do CODEFAT. O Conselheiro Titular 29 

Representante da CTB, Sr. Wagner Gomes; o Conselheiro Titular Representante da CSB, Sr. José 30 

Avelino Pereira; e a Conselheira Suplente Representante da CUT, Juvândia Moreira Leite; 31 

manifestaram concordância com a indicação, destacando a longa experiência do Conselheiro da UGT 32 

junto ao CODEFAT, o que lhe qualificava para o exercício da função em referência. O Conselheiro 33 

Titular Representante da CNS-Serviços, Sr. Luigi Nese, ponderou que o rodízio da presidência também 34 

deveria ser copiado pelos demais Conselhos do MTb, inclusive o do Fundo de Garantia do Tempo de 35 

Serviço (FGTS). O Conselheiro Titular Representante da UGT, Sr. Francisco Canindé Pegado do 36 

Nascimento, agradeceu o apoio da Bancada dos Trabalhadores pela confiança e indicação. Em nome da 37 

Bancada, parabenizou o Presidente pelo excelente trabalho realizado na condução do CODEFAT no 38 

biênio 2015/2017, destacando que soube ouvir todas as partes e dirigir os trabalhos do Conselho com a 39 

imparcialidade que a função exigia dos seus ocupantes. O Presidente agradeceu pelas palavras de 40 

reconhecimento, destacando que chegou ao Conselho com a vontade de aprender e encontrou nos 41 

Conselheiros a disponibilidade para ensinar. Observou que houve acertos e erros, mas sempre no desejo 42 

de procurar fazer o melhor para a sociedade brasileira. O Conselheiro da CNS-Serviços também 43 

parabenizou o Presidente, destacando o reconhecimento da Bancada dos Trabalhadores à presidência 44 

exercida pelo Conselheiro da Bancada dos Empregadores. O Presidente indagou se havia mais alguma 45 

manifestação, em não havendo, colocou em votação a indicação do Conselheiro Titular Representante 46 

da UGT, Sr. Francisco Canindé Pegado do Nascimento, para exercer a função de Vice-Presidente do 47 

CODEFAT no biênio 2017/2019, tendo sido aprovada por unanimidade. Ressaltou que a presidência no 48 

período em referência seria exercida pelo Conselheiro Titular Representante do MTb, Sr. Leonardo 49 
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Jose Arantes. Em seguida, passou ao ITEM 3 – Termos Aditivos – TA aos Termos de Alocação de 50 

Depósito Especial do FAT – TADE, realizados no período de maio a junho de 2017. O Secretário-51 

Executivo do CODEFAT informou que no período em referência foram celebrados 4 (quatro) Termos 52 

Aditivos, no montante de R$1,24 bilhão, assim distribuídos: I) BNDES – PRONAF Investimento: 53 

R$293,4 milhões; II) FINEP – FAT Inovacred Micro e Pequena Empresa: R$33,4 milhões; III) BB – 54 

PROGER Urbano Investimento: R$140,0 milhões; e, IV) BB - PROGER Urbano - Capital de Giro: 55 

R$770,0 milhões. O Presidente abriu as inscrições para manifestação. O Conselheiro da CNS-Serviços 56 

solicitou ao BNDES que prestasse ao Conselho, periodicamente, informações sobre os financiamentos 57 

com recursos do FAT no âmbito do PRONAF Investimento, inclusive número de beneficiários. O 58 

Conselheiro Titular Representante do BNDES, Sr. Luiz Carlos Galvão de Melo, registrou que 59 

encaminharia informações relativas ao número de beneficiários do PRONAF Investimento, bem como 60 

valores concedidos e regiões mais favorecidas. Destacou que na aprovação da PDE houve demanda 61 

para que o Banco do Brasil também operacionalizasse o PRONAF, solicitando que fosse informada a 62 

resposta do agente financeiro sobre o assunto. A Coordenadora dos Programas de Geração de Emprego 63 

e Renda (CPROGER), Sra. Lucilene Estevam Santana, esclareceu que o MTb, após a última reunião do 64 

CODEFAT, solicitou ao Banco do Brasil manifestação quanto ao interesse, ou não, de operacionalizar 65 

o PRONAF com recursos do FAT, tendo o Banco informado que, no momento, não seria interessante 66 

trabalhar com tais recursos, pois contava com outras fontes mais vantajosas. Relatou que o MTb 67 

solicitaria ao BNDES manifestação quanto ao desejo de operacionalizar o valor de R$100,0 milhões 68 

que havia sido destacado na PDE para o Banco do Brasil, no âmbito do PRONAF. O Conselheiro do 69 

BNDES adiantou que o Banco teria interesse de contar com esse recurso adicional de R$100,0 milhões 70 

para aplicação no PRONAF Investimento. O Conselheiro da UGT, referindo-se à denúncia de 71 

Procuradores do Trabalho de que o BNDES havia beneficiado grandes fazendeiros, em operações 72 

suspeitas, solicitou que o Banco informasse ao CODEFAT se houve favorecimento, com recursos do 73 

FAT, para fazendeiros constante da lista negra do MTb de empregadores que contavam com 74 

trabalhadores na condição análoga à de escravo. O Presidente indagou se havia mais alguma 75 

manifestação, em não havendo, colocou o item em votação, tendo sido aprovado por unanimidade. O 76 

Presidente anunciou a chegada do Ministro, passando-lhe à palavra para pronunciamento. O Ministro 77 

do Trabalho, Sr. Ronaldo Nogueira de Oliveira, agradeceu a oportunidade de falar ao Conselho, 78 

enfatizando a sua importância na salvaguarda dos interesses dos trabalhadores. Declarou que os 79 

recursos do FAT eram fundamentais para a proteção e a empregabilidade dos trabalhadores. Recordou 80 

que no ano passado o CODEFAT havia aprovado a prorrogação do calendário de pagamento do abono 81 

salarial de 2015/2016. Observou que a Bancada dos Trabalhadores manifestou interesse em prorrogar o 82 

pagamento do calendário de 2016/2017, destacando que consultou a Presidência da República e obteve 83 
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sinalização positiva para a referida prorrogação. Assim sendo, solicitou ao Presidente a inclusão desse 84 

assunto na presente reunião como item extrapauta. Em atendimento a demanda do Ministro, o 85 

Presidente passou ao ITEM EXTRAPAUTA - Proposta de Resolução que autoriza, 86 

excepcionalmente, o pagamento do Abono Salarial, referente ao exercício de 2016/2017, aos 87 

participantes que não receberam o benefício na vigência da Resolução nº 768, de 29 de junho de 88 

2016. O Presidente abriu as inscrições para discussão do assunto e posterior deliberação, esclarecendo 89 

que a Proposta de Resolução seria elaborada pela área técnica para apresentação durante a presente 90 

reunião. O Conselheiro da CNS-Serviços destacou que a medida seria louvável, entretanto observou 91 

que não poderia virar rotina, devendo intensificar a busca dos trabalhadores que ainda não haviam 92 

sacado o Abono, a fim de efetuar o pagamento dentro do calendário aprovado. O Conselheiro da Força 93 

Sindical ressaltou a importância dessa medida, que no ano passado alcançou mais de 350 mil 94 

beneficiários. Ponderou que em 2015 houve uma alteração do calendário, registrando que a Bancada 95 

dos Trabalhadores propunha o retorno da sistemática antiga, ou seja, efetuar o pagamento dentro do 96 

ano calendário. O Ministro concordou que a prorrogação não poderia virar uma rotina, ressaltando que 97 

nos últimos dois anos houve a mudança do calendário, o que justificaria a adoção de tal medida. 98 

Enfatizou que no ano passado foi disponibilizada a relação nominal dos beneficiários, destacando a 99 

importância do envolvimento de todos para divulgar o mencionado documento. Observou que o MTb 100 

havia lançado, a cerca de 30 dias, o aplicativo SINE Fácil, o qual trazia, entre outras, informações a 101 

respeito do Abono, ressaltando que isso contribuiria para alcançar um maior número de beneficiários. 102 

Enfatizou que o aplicativo já havia permitido a colocação de cerca de 10 mil trabalhadores. Informou 103 

que a partir de janeiro o SINE Fácil permitiria ao trabalhador acessar todas as informações pertinentes 104 

ao seguro-desemprego, facilitando assim a sua vida, haja vista que não precisaria se dirigir até os 105 

postos do SINE para essa finalidade. Relatou que o Ministério implementou uma plataforma antifraude 106 

que já havia impedido o pagamento indevido de mais de R$600,0 milhões de benefícios do seguro-107 

desemprego. O Conselheiro do MF declarou que o Governo Federal passava por grande dificuldade de 108 

fluxo de caixa, causando preocupação ampliar o calendário do Abono, sendo importante estudar os 109 

impactos de tal medida. O Conselheiro da UGT ponderou que o seguro-desemprego e o abono salarial 110 

eram direitos constitucionais, não devendo ser objeto de contingenciamento, sendo custeados com a 111 

receita do PIS/PASEP, acrescentando que os trabalhadores não poderiam ser prejudicados devido aos 112 

problemas de fluxo de caixa do Governo Federal. O Conselheiro da CNS-Serviços concordou que a 113 

situação econômica era grave, mas observou que os valores para o Abono já estavam aprovados em 114 

orçamento, reiterando que essa medida não poderia virar rotina. O Conselheiro do BNDES observou 115 

que antes de aprovar a prorrogação do calendário, dever-se-ia verificar se havia espaço orçamentário 116 

para tal medida, ou então condicionar a aprovação à disponibilidade de recursos. O Conselheiro da 117 
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Força Sindical ponderou que não caberia discussão quanto ao pagamento do Abono, pois como já havia 118 

sido dito anteriormente o recurso já se encontrava no orçamento. A Conselheira da CUT declarou que 119 

não via a necessidade de condicionar sua aprovação, pois se trataria de uma despesa já prevista no 120 

orçamento. O Coordenador-Geral - Substituto de Recursos do FAT (CGFAT), Sr. Adilson Vasconcelos 121 

da Silva, destacou que de fato o valor já se encontrava no orçamento, ressaltando que a prorrogação do 122 

calendário 2015/2016 representou dispêndio inferior a 1% da Reserva Mínima de Liquidez (RML) do 123 

FAT. O Presidente aproveitou a presença do Ministro para colocar em votação a prorrogação do 124 

calendário de pagamento do Abono Salarial 2016/2017, tendo sido aprovado por maioria, registrando o 125 

voto contrário do MF. O Ministro agradeceu ao Conselho pela inclusão do tema na presente reunião, na 126 

condição de extrapauta, ressaltando que o MTb sempre respeitou as deliberações do CODEFAT, 127 

pedindo licença para se retirar a fim de cumprir outras agendas de trabalho. Na sequência, o Presidente 128 

anunciou a chegada da Conselheira Titular Representante da CNS-Saúde, Sr. Eliane Cornelsen, que 129 

também participava pela primeira vez de uma reunião do CODEFAT, desejando-lhe as boas vindas. 130 

Prosseguindo, ressaltou que, em atenção à solicitação do Conselheiro do MF efetuada no início dos 131 

trabalhos, promoveria a inversão de pauta, passando ao ITEM 10 - Proposta de Resolução que 132 

aprova a Proposta Orçamentária do Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT para o exercício 133 

de 2018. O Coordenador-Geral da CGFAT - Substituto relatou que o MTb projetava, para o exercício 134 

de 2018, obrigações (despesas + empréstimos ao BNDES) no montante de R$78,76 bilhões, cuja 135 

distribuição, por Tipo de Programa, apresentava os seguintes valores: i) Financiamento de Programas 136 

de Desenvolvimento Econômico a cargo do BNDES: R$16,39 bilhões; ii) Benefícios do Seguro-137 

Desemprego e do Abono Salarial: R$60,97 bilhões; e, iii) Despesas Discricionárias: R$1,41 bilhão. 138 

Ressaltou que o valor projetado para as obrigações no exercício de 2018 (R$78,76 bilhões) superava 139 

em 5,54% o valor aprovado na LOA/2017 (R$74,63 bilhões). Registrou que as despesas com 140 

benefícios (R$60,97 bilhões) apresentavam a seguinte distribuição; i) Seguro-Desemprego: R$43,83 141 

bilhões; e, ii) Abono Salarial: R$17,14 bilhões. Destacou que as despesas discricionárias (R$1,41 142 

bilhão) se dividiam conforme a seguir: i) Manutenção, Modernização e Ampliação da Rede SINE: 143 

R$698,84 milhões; ii) Gestão e Manutenção do MTb: R$368,52 milhões; iii) Sistema de Integração das 144 

Ações de Emprego, Trabalho e Renda: R$197,50 milhões; iv) Qualificação Social e Profissional: 145 

R$73,18 milhões; v): Identificação da População por meio da Carteira de Trabalho e Previdência Social 146 

- CTPS: R$20,72 milhões; vi) Cadastros Públicos na Área de Trabalho e Emprego: R$14,60 milhões; 147 

vii) Estudos, Pesquisas e Geração de Informações sobre Trabalho, Emprego e Renda: R$9,01 milhões; 148 

viii) Gestão Participativa do FAT: R$7,12 milhões; ix) Apoio Operacional ao Pagamento do Seguro-149 

Desemprego e do Abono Salarial: R$6,75 milhões; x) Classificação Brasileira de Ocupações - CBO: 150 

R$4,00 milhões; xi) Sistema de Informações sobre a Inspeção do Trabalho – SFIT: R$2,50 milhões; 151 
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xii) Fomento ao Desenvolvimento de Instituições de Microcrédito: R$2,00 milhões; e, xiii) Controle, 152 

Monitoramento e Avaliação das Aplicações dos Depósitos Especiais do FAT: R$1,00 milhão. 153 

Observou que a ação Gestão e Manutenção do MTb (R$368,52 milhões) estava assim distribuída: i) 154 

Funcionamento das Unidades Descentralizadas: R$203,49 milhões; ii) Administração da Unidade: 155 

R$159,61 milhões; e, iii) Publicidade de Utilidade Pública: R$5,43 milhões. Prosseguindo, passou às 156 

receitas, as quais foram estimadas no montante de R$78,76 bilhões, assim distribuídas: i) Contribuição 157 

PIS/PASEP: R$40,98 bilhões; ii) Remunerações de Recursos do FAT: R$16,29 bilhões; iii) Recursos 158 

do Tesouro Nacional e/ou a definir: R$20,64 bilhões; iv) Cota Parte da Contribuição Sindical: 159 

R$396,22 milhões; v) Restituição de Benefícios não Desembolsados: R$409,38 milhões; vi) Multas e 160 

Juros Devidas ao FAT: R$32,57 milhões; e, vii) Outras Receitas: R$19,39 milhões. Finalizando, o 161 

Coordenador-Geral da CGFAT - Substituto relatou que, caso se confirmasse as estimativas e as 162 

projeções, o FAT fecharia o exercício de 2018 com Patrimônio Financeiro de R$314,50 bilhões e 163 

excedente de Reserva Mínima de Liquidez da ordem de R$6,38 bilhões. O Presidente abriu as 164 

inscrições para manifestação. O Conselheiro da CNS-Serviços indagou se houve estudo quanto ao 165 

impacto do provável fim da obrigatoriedade da contribuição sindical. O Coordenador-Geral da CGFAT 166 

- Substituto ponderou que se trataria de um estudo muito complexo, destacando que caso essa matéria 167 

fosse aprovada no Congresso Nacional, seria necessário buscar novas fontes de recursos para arcar com 168 

o custeio das Superintendências Regionais do Trabalho. A Conselheira da CUT enfatizou que a Central 169 

havia apresentado duas propostas no GTFAT de transferência de recursos entre ações, conforme a 170 

seguir: i) de publicidade para o microcrédito produtivo orientado; e, ii) do call center para a Rede 171 

SINE. O Conselheiro do MF reforçou a preocupação da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) com a 172 

previsão de aportar cerca de R$20,0 bilhões ao FAT em 2018, destacando as dificuldades de fluxo de 173 

caixa do Governo Federal, razão pela qual sugeriu a troca da fonte 105 (a definir – Tesouro Nacional) 174 

pela fonte 380 (recursos de restos a pagar) ou então fonte própria. O Conselheiro da CNS-Serviços 175 

ponderou sobre a necessidade de uma análise mais profunda quanto ao seguro-desemprego pescador 176 

artesanal, que vinha aumentando muito, carecendo ser reavaliado. Destacou que o abono salarial estava 177 

descolado da economia, acrescentando que deveria ser realizada a seguinte escolha: pagar o Abono pra 178 

quem estava trabalhando, ou pagar o seguro-desemprego para quem estava desempregado. Quanto à 179 

contribuição sindical, observou que o orçamento já deveria excluir essa receita, que estava na iminência 180 

de ser extinto pelo Congresso Nacional. Declarou que seria interessante pensar na redução da RML, 181 

passando de seis para três meses, visando aumentar recursos para aplicação na economia. O 182 

Conselheiro da UGT ponderou que os recursos para qualificação profissional deveriam ser condizentes 183 

com a necessidade de capacitação de mão de obra, ressaltando que o valor proposto para a referida ação 184 

permitiria qualificar apenas uma parcela muito pequena da população. Observou que os recursos para a 185 
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publicidade não dariam pra quase nada, dada todas as ações que precisavam ser divulgadas. Arrazoou 186 

que a RML visava garantir o direito constitucional de pagamento do seguro-desemprego e do Abono 187 

aos trabalhadores, não vislumbrando espaço para a sua redução. Finalizando, defendeu o aumento de 188 

recursos para a qualificação profissional e a publicidade. O Conselheiro da Força Sindical destacou que 189 

as empresas do Simples Nacional não contribuíam para o FAT, entretanto seus empregados, 190 

merecidamente, tinham direito ao beneficio do seguro-desemprego, devendo ser avaliada essa questão. 191 

Solicitou que fosse resgatado o estudo que demonstrava a importância dos investimentos na Rede SINE 192 

para reduzir os dispêndios com o seguro-desemprego. Relatou, quanto à qualificação profissional, que 193 

causava preocupação o fato de a proposta orçamentária não dar uma sinalização ao Governo Federal de 194 

que essa ação precisaria de maior volume de recursos para promover a capacitação dos trabalhadores. 195 

Ponderou que se fazia necessário atacar a rotatividade de mão de obra e as desonerações tributárias. 196 

Concordou que a publicidade precisaria de maiores recursos a fim de promover a divulgação das ações 197 

do MTb para os trabalhadores. Solicitou um comparativo do valor de recursos subtraído do FAT na 198 

forma de Desvinculação de Receitas da União (DRU) versus recursos ingressados no FAT mediante 199 

aportes do Tesouro Nacional. O Conselheiro da CNS-Serviços observou que seria interessante criar, 200 

futuramente, um grupo formado por representantes das três bancadas a fim de discutir a rotatividade de 201 

mão de obra, o seguro-desemprego pescador artesanal, o abono salarial e a qualificação profissional, 202 

visando chegar a alguma proposta de melhoria dessas ações. O Conselheiro do BNDES declarou que o 203 

Banco estava preparado para uma eventual solicitação de retorno de recursos ao FAT, observando que 204 

isso deveria ocorrer apenas quando exaurido os recursos excedentes da RML e dos depósitos especiais. 205 

Destacou que gostaria que a controvérsia jurídica entre o BNDES e o MTb, relativa à devolução de 206 

recursos ao FAT, fosse dirimida pela Câmara de Conciliação da Advocacia-Geral da União com a 207 

maior brevidade possível. O Coordenador-Geral da CGFAT – Substituto esclareceu que no ano 208 

passado, devido essa divergência do MTb e do BNDES, a CONJUR/MTb havia se manifestado sobre o 209 

assunto, posicionando-se favorável ao entendimento da CGFAT de que, havendo necessidade, poderia 210 

buscar os recursos constitucionais do FAT em posse do BNDES. Informou que realizaria levantamento 211 

dos últimos 10 anos a fim de verificar o valor retirado do FAT decorrente da incidência da DRU e do 212 

valor ingressado no FAT mediante aportes do Tesouro Nacional. Observou, quanto à proposta da CUT, 213 

que o recurso constante do orçamento para microcrédito se referia a estudos, e não concessão de 214 

crédito, o qual ocorria extra orçamentariamente, acrescentando que os recursos atribuídos ao Gabinete 215 

do Ministro (Call Center) faziam interação com o SINE, destacando que caso fosse verificada a 216 

necessidade de maiores recursos para a Rede SINE, o Ministério buscaria suplementação junto ao 217 

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP). Defendeu a manutenção da proposta 218 

orçamentária como apresentada. O Conselheiro da UGT questionou qual seria o prazo para 219 
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encaminhamento da proposta à Secretaria de Orçamento Federal (SOF). A Coordenadora-Geral de 220 

Orçamento, Finanças e Contabilidade (CGOFC), Sra. Aguida Gonçalves da Silva, informou que a 221 

proposta deveria ser enviada à SOF com a maior brevidade possível, haja vista que no dia 12 de julho 222 

de 2017 àquela Secretaria estabeleceria os limites orçamentários, acrescentando que no dia 04 de 223 

agosto de 2017 a SOF encaminharia ao Congresso Nacional o Projeto de Lei Orçamentária Anual 224 

(PLOA/2018). A Coordenadora-Geral do CODEFAT (CGCON), Sra. Suely Barrozo Lopes, 225 

complementou, esclarecendo que o MP havia estabelecido, para o exercício de 2018, limite de 85% do 226 

valor aprovado na LOA/2017, observando que a proposta orçamentária do FAT contemplava expansão 227 

orçamentária, que poderia ser acatada ou não pela SOF, de modo a sinalizar ao Governo Federal a real 228 

necessidade do MTb. O Conselheiro do MF reiterou solicitação de alteração da fonte 105 para 380. A 229 

Coordenadora-Geral da CGOFC reforçou que seria importantíssimo que a presente Resolução fosse 230 

encaminhada o quanto antes à SOF, ressaltando que depois de estabelecido o limite não haveria como 231 

alterar nenhum valor da proposta. O Presidente indagou se havia mais alguma manifestação, em não 232 

havendo, colocou o item em votação, na forma apresentada pelo MTb, tendo sido aprovado por 233 

maioria, registrando o voto contrário do MF. Retomando a sequência da pauta, o Presidente passou ao 234 

ITEM 4 - Proposta de Resolução que altera a de nº 710, de 22 de maio de 2013, que institui o 235 

Programa de Fomento à Inovação Tecnológica – FAT–INOVACRED destinada ao financiamento 236 

de projetos de inovação tecnológica de empresas. A Coordenadora da CPROGER apresentou breve 237 

histórico sobre o FAT Inovacred, conforme a seguir: i) instituído pela Resolução nº 710/2013, com a 238 

finalidade de oferecer apoio financeiro a projetos de inovação tecnológica em empresas brasileiras; ii) 239 

visava aumentar a competitividade das empresas para o desenvolvimento sustentável dos negócios; iii) 240 

focado nas empresas de menor porte elegíveis ao programa; iv) possuía 17 agentes financeiros 241 

credenciados em 22 Unidades da Federação; e, v) o tipo de inovação das empresas financiadas no 242 

âmbito do INOVACRED é de grau incremental, ou seja, aquelas que incluíam a modificação, 243 

aperfeiçoamento, simplificação, consolidação e melhoria de produtos, processos, serviços e atividades 244 

de produção e distribuição existentes. Destacou que no âmbito do FAT Inovacred já havia sido 245 

contratado, aproximadamente, R$267,0 milhões, contemplando 222 projetos de empresas com a 246 

Receita Bruta Anual de até R$16,0 milhões. Finalizando, informou que a FINEP havia solicitado a 247 

elevação do limite financiável, no âmbito do FAT Inovacred, na forma a seguir: I) empresas com 248 

receita operacional bruta anual de até R$10,0 milhões: de R$1,0 milhão para R$2,0 milhões; e, II) 249 

empresas com receita operacional bruta anual superior a R$10,0 milhões: de R$2,0 milhões para R$3,0 250 

milhões. O Presidente abriu as inscrições para manifestação. O Conselheiro da UGT ponderou que era 251 

a FINEP quem conhecia a demanda no âmbito da linha em referência, razão pela qual concordava com 252 

a alteração proposta. O Conselheiro da CNS-Serviços indagou se já havia alguma informação sobre a 253 
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inadimplência. A Coordenadora da CPROGER esclareceu que a linha começou sua operacionalização 254 

no início do ano, portanto ainda não havia dados sobre inadimplência, ressaltando que, caso houvesse, 255 

seria arcada pela FINEP. O Presidente indagou se havia mais alguma manifestação, em não havendo, 256 

colocou o item em votação, tendo sido aprovado por unanimidade. Na sequência, passou ao ITEM 5 - 257 

Proposta de Resolução que altera a de nº 782, de 26 de abril de 2017, que dispõe sobre a 258 

Programação Anual da Aplicação dos Depósitos Especiais do FAT – PDE, para o exercício de 259 

2017. A Coordenadora da CPROGER declarou que a proposta em tela visava excluir o parágrafo 3º do 260 

artigo 2º da Resolução nº 782/2017, que assim estabelecia: § 3º São classificados como micro e 261 

pequenas empresas os empreendimentos com faturamento bruto anual de até R$10.000.000,00 (dez 262 

milhões de reais). Esclareceu que a proposta de exclusão em tela decorria de manifestação da 263 

Consultoria Jurídica do MTb, que por meio do Parecer n° 00189/2017/CONJUR-MTb/CGU/AGU, de 264 

19 de abril de 2017, observou que o estabelecimento de limite de faturamento das empresas destoava 265 

da temática geral do normativo, o qual se referia ao montante de recursos disponíveis para alocação nas 266 

instituições financeiras oficiais federais no exercício de 2017, ressaltando que a questão pertinente ao 267 

faturamento já estava previsto nas resoluções que regulamentavam as bases operacionais dos 268 

programas e linhas de crédito especiais do FAT. O Presidente indagou se havia alguma manifestação, 269 

em não havendo, colocou o item em votação, tendo sido aprovado por unanimidade. Em seguida, o 270 

Presidente declarou intervalo de 1 (uma) hora para o almoço. Retornando aos trabalhos, informou nova 271 

inversão de pauta, passando ao tópico IV – APRESENTAÇÃO: ITEM 11 - Tema: Aplicação das 272 

disponibilidades financeiras do FAT no Fundo de Investimento Financeiro Curto Prazo, BB-273 

EXTRAMERCADO, pelo Banco do Brasil/BB-DTVM. O Representante da BB-DTVM, Sr. André 274 

Soares, apresentou o cenário econômico internacional, ressaltando que os juros internacionais e o dólar 275 

contido deveriam compensar a desaceleração do PIB nominal global, entretanto ponderou que o 276 

crescimento econômico mundial deveria perder força nos próximos meses. Destacou o panorama 277 

econômico das seguintes economias: i) China - continuaria numa trajetória de desaceleração moderada 278 

de sua economia; ii) Zona do Euro - manteria um crescimento robusto, acima do esperado pelos 279 

mercados; e, iii) EUA – apresentaria crescimento em ritmo moderado, com mercado de trabalho 280 

bastante aquecido. Prosseguindo, passou ao cenário econômico doméstico, enfatizando que as 281 

incertezas e os riscos maiores prejudicavam a retomada econômica e forçavam a queda maior dos juros. 282 

Explicou que os resultados do PIB, ainda que modestos, indicavam sinais de recuperação econômica, 283 

acrescentando que o impacto da turbulência política havia sido substancial. Concluindo, ponderou que 284 

a lenta recuperação da economia sugeria uma persistente e elevada ociosidade dos meios de produção. 285 

Na sequência, o Representante da BB-DTVM, Sr. Marcelo Amorim Cerqueira, iniciou a apresentação 286 

sobre o BB Extramercado Exclusivo FAT, destacando que o Fundo, em 31.05.2017, fechou com 287 
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patrimônio líquido de R$38,85 bilhões. Informou que a composição atual da carteira do Fundo se dava 288 

da seguinte forma: i) IMA-B: 37,77%; ii) IRF-M1: 32,63%; iii) IRF-M: 11,46; e, iv) OPCOM: 18,09%. 289 

Observou que cerca de 50% da carteira tinha vencimentos de até 1 ano; cerca de 40% vencimentos 290 

entre 1 e 20 anos, e cerca de 10% vencimentos superiores a 20 anos. Finalizando, fez um comparativo 291 

da rentabilidade do FAT Extramercado, com outros índices, considerando os últimos doze meses, 292 

conforme a seguir, por ordem de rendimento: i) IRF-M: 17,67%; ii) FAT Extramercado: 15,54%; iii) 293 

IMA-B: 15,32%; iv) IRF-M1: 13,69%; v) SELIC: 13,27%; vi) CDI: 13,25%; e, vii) IPCA: 3,60%. O 294 

Presidente agradeceu a exposição e retomou a sequência da pauta, passando ao ITEM 6 - Proposta de 295 

Resolução que altera a de nº 780, de 14 de dezembro de 2016, que estabelece diretrizes básicas 296 

para a Padronização da Rede de Atendimento do Sistema Nacional de Emprego – SINE. A 297 

Técnica do Departamento de Emprego e Renda (DER), Sra. Jociany Monteiro Luz, destacou que a 298 

proposta em tela visava a inclusão da Cartilha de Atendimento ao Trabalhador em Condições 299 

Vulneráveis no SINE, elaborada mediante cooperação técnica entre o MTb e o Banco Interamericano 300 

de Desenvolvimento (BID), no rol de documentos que estabeleciam as diretrizes programáticas de 301 

padronização da Rede de Atendimento do SINE. Relatou que a Cartilha seria voltada para os 302 

atendentes da Rede SINE, tendo por objetivo auxiliar o atendimento prestado ao trabalhador que se 303 

encontrava em condições de vulnerabilidade social. Ressaltou que a equipe técnica preocupou-se em 304 

destacar a importância da prestação de um atendimento digno e adequado, considerando as 305 

especificidades de cada caso, uma vez que o Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda buscava 306 

maior efetividade na colocação de trabalhadores na atividade produtiva, visando sua inclusão social. 307 

Finalizando, declarou que a Cartilha estava em consonância com a Agenda Nacional do Trabalho 308 

Decente, buscando promover formas de inclusão socioprodutiva do trabalhador no mercado de 309 

trabalho. O Presidente indagou se havia alguma manifestação, em não havendo, colocou o item em 310 

votação, tendo sido aprovado por unanimidade. Em seguida, efetuou nova inversão de pauta, passando 311 

ao ITEM 9 - Proposta de Mapeamento de Demandas de Qualificação Social e Profissional – 312 

MDQSP, exercício 2017, em atendimento ao disposto no§ 4 do art. 20 e no Inciso VII do art. 24 313 

da Resolução nº 783, de 26 de abril de 2017. O Diretor de Políticas de Empregabilidade (DPE), Sr. 314 

Higino Brito Vieira, relatou que o Mapeamento de Demandas de Qualificação Social e Profissional 315 

(MDQSP) evidenciaria as demandas de qualificação social e profissional em base territorial, e nortearia 316 

a execução de todas as ações do QUALIFICA BRASIL, o qual seria elaborado a partir da seguinte 317 

metodologia: Etapa 1) delimitação do território: definição do recorte territorial onde serão aplicadas as 318 

ações, tais como municípios, estados, microrregiões e mesorregiões; Etapa 2) elaboração do mapa de 319 

emprego: sistematização de informações sobre os principais setores econômicos e as principais 320 

ocupações que dinamizam o território, de modo a subsidiar a tomada de decisão em nível local; e, 321 
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Etapa 3) Tomada de decisão: com base em fatores como o orçamento para o exercício. Relatou que a 322 

elaboração do Mapa do Emprego visava: i) identificar os principais setores econômicos e sua 323 

capacidade de geração de postos de trabalho; ii) identificar as principais ocupações; iii) sistematizar as 324 

informações setoriais e ocupacionais de modo claro e conciso, subsidiando tecnicamente o processo de 325 

tomada de decisão; iv) identificar a condição de atividade e de ocupação da população em cada unidade 326 

da federação, de modo a quantificar o público potencial do programa; e, v) sistematizar as informações 327 

dos trabalhadores que se retiraram do mercado formal de trabalho, no período de janeiro de 2016 a abril 328 

de 2017, que ainda nele não se recolocaram. Explicou que o mapeamento utilizaria as seguintes bases 329 

de dados: I) Relação Anual de Informações Sociais – RAIS; II) Cadastro Nacional de Empregados e 330 

Desempregados – CAGED; e, III) Requerimento do Seguro-Desemprego – SD. Finalizando, esclareceu 331 

que com base nos parâmetros técnicos levantados a partir do mapeamento de demandas, os parceiros 332 

locais (governamentais, empresariais e sindicais) definiriam o público, os setores econômicos e as 333 

ocupações prioritários, assim como os cursos de qualificação profissional a serem ofertados e as 334 

respectivas vagas. O Presidente abriu as inscrições para manifestação. O Conselheiro da CNS-Serviços 335 

indagou qual seria o motivo de o trabalhador não retornar ao mercado de trabalho, ressaltando que essa 336 

informação, caso fosse possível de ser obtida, ajudaria a direcionar os recursos da qualificação 337 

profissional para determinados setores. O Diretor do DPE explicou que esse seria um dado de pesquisa, 338 

não sendo possível de inserir no Sistema, acrescentando que a proposta em referência tratava de um 339 

mapa de tendências que sinalizava quais os setores estavam empregando mais. Declarou que o mapa de 340 

demanda visava subsidiar os gestores locais nas tomadas de decisão. O Presidente indagou se havia 341 

alguma manifestação, em não havendo, colocou o item em votação, tendo sido aprovado por 342 

unanimidade. Prosseguindo, retomou a sequência da pauta, passando ao ITEM 7 - Proposta de 343 

Resolução que disciplina o pagamento do Abono Salarial referente ao exercício de 2017/2018. O 344 

Chefe de Divisão da Coordenação-Geral do Seguro-Desemprego e do Abono Salarial (CGSDAS), Sr. 345 

Márcio Ubiratan Britto Jardim, fez um aparte para informar, quanto à Proposta de Resolução que 346 

prorrogava o calendário de pagamento do Abono Salarial 2016/2017, aprovada no início da reunião na 347 

forma de extrapauta, que a mencionada prorrogação compreenderia o intervalo de 27 de julho a 28 de 348 

dezembro de 2017, período em que os agentes financeiros CAIXA e Banco do Brasil efetuariam o 349 

pagamento dos Abonos não sacados do exercício de 2016/2017. O Presidente solicitou a todos (agentes 350 

financeiros e CODEFAT) que se empenhassem no sentido de divulgar a prorrogação do Abono ao 351 

maior número possível de trabalhadores. O Consultor Jurídico do MTb, Sr. Ricardo Santos Silva Leite, 352 

registrou que no ano passado a disponibilização de lista nominal de beneficiários do Abono, no Portal 353 

do MTb, havia sido corroborada por parecer jurídico da CONJUR/MTb, que considerou legal sua 354 

divulgação. Em seguida, o Chefe de Divisão da CGSDAS passou à apresentação do Item em tela, que 355 
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tratava do calendário 2017/2018. Declarou que o Abono consistia no pagamento anual de até um 356 

salário mínimo aos trabalhadores que tivessem os dados informados na RAIS, e que atendessem aos 357 

seguintes critérios: I) estar cadastrado no Fundo de Participação PIS/PASEP há pelo menos 5 anos; II) 358 

ter trabalhado com carteira assinada, ou ter sido nomeado efetivamente em cargo público, durante pelo 359 

menos 30 dias no ano-base para empregadores contribuintes do PIS/PASEP; e, III) ter recebido, em 360 

média, até dois salários mínimos de remuneração mensal durante o período trabalhado. Ressaltou que o 361 

valor do abono salarial anual seria calculado na proporção de 1/12 (um doze avos) do valor do salário 362 

mínimo vigente na data do respectivo pagamento, multiplicado pelo número de meses trabalhados no 363 

ano correspondente, acrescentando que a fração igual ou superior a 15 (quinze) dias de trabalho seria 364 

contada como mês integral. Esclareceu que o pagamento do PIS e do PASEP era efetuado pela CAIXA 365 

e o Banco do Brasil, respectivamente, registrando que o calendário de pagamento do exercício 366 

2017/2018, nas agências dos referidos bancos, iniciaria em 27 de julho de 2017 e encerraria em 29 de 367 

junho de 2018. Declarou que as estimativas apontavam que 24.121.000 trabalhadores teriam direito ao 368 

benefício do Abono Salarial no exercício de 2017/2018, implicando dispêndio de R$16,5 bilhões para o 369 

FAT. Informou que o exercício 2016/2017, segundo dados de até maio de 2017, registrava 24.251.357 370 

abonos identificados e 22.417.229 abonos pagos, resultando em um dispêndio de R$15,76 bilhões e 371 

taxa de cobertura de 92,44%. Finalizando, informou que se encontrava disponível na página eletrônica 372 

do MTb a relação nominal dos beneficiários do Abono, a qual já contava com mais de 900 mil acessos. 373 

O Presidente abriu as inscrições para manifestação. O Conselheiro da CNS-Serviços solicitou que fosse 374 

informado o número de trabalhadores que receberam o Abono do exercício 2016/2017 dividido por 375 

faixa, ou seja, de 1/12 avos até 12/12 avos. O Conselheiro da Força Sindical apontou a necessidade de 376 

ser retomada, pelo Conselho, a discussão no sentido de promover o pagamento do Abono no ano 377 

calendário. O Presidente indagou se havia mais alguma manifestação, em não havendo, colocou o item 378 

em votação, tendo sido aprovado por unanimidade. Em seguida, passou ao ITEM 8 - Proposta de 379 

Resolução que aprova a distribuição de recursos para o exercício de 2017 entre as modalidades 380 

no âmbito do QUALIFICA BRASIL, em atendimento ao disposto no inciso V do art. 24, da 381 

Resolução nº 783, de 26 de abril de 2017. O Diretor do DPE registrou que diante da disponibilidade 382 

orçamentária para o exercício de 2017, o Departamento desenvolveria, como ação piloto, Projetos de 383 

Qualificação em cinco localidades, com a perspectiva de em médio prazo estender seu alcance a todas 384 

as Unidades da Federação. Relatou que a área técnica entendia que outra modalidade que poderia ser 385 

alavancada em 2017 seria a Qualificação à Distância, haja vista que apresentava custo relativamente 386 

baixo para a sua implementação. Observou que a Certificação Profissional era, atualmente, 387 

operacionalizada na esfera da Rede Certific e dispunha de recursos do orçamento do Ministério da 388 

Educação, de modo que não haveria a necessidade de comprometer recursos além daqueles 389 
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eventualmente necessários para a manutenção da parceria, para ações institucionais de promoção da 390 

política pública e para suporte a outros custos indiretos tocantes à operacionalização da modalidade. 391 

Explicou que o desenvolvimento do Passaporte Qualificação demandaria o enfrentamento de etapas 392 

que transcenderiam o presente exercício, razão pela qual o MTb julgou prudente não comprometer 393 

parte dos já escassos recursos com a referida modalidade. Finalizando, apresentou a proposta de 394 

distribuição de recursos de qualificação para o exercício de 2017, conforme a seguir: I) Projetos de 395 

Qualificação: no mínimo 80% dos recursos; II) Qualificação à Distância: no máximo 19% dos recursos; 396 

III) Certificação Profissional: 1% dos recursos; e, IV) Passaporte Qualificação: 0% dos recursos. Em 397 

seguida, o Presidente passou a palavra ao Assessor da SPPE para apresentação de proposta de inclusão 398 

de um parágrafo tratando da distribuição de recursos. O Assessor da SPPE, Sr. Manoel Eugênio 399 

Guimarães de Oliveira, destacou que a distribuição de recursos, na forma apresentada, levava em 400 

consideração a totalidade de recursos da Lei Orçamentária Anual (LOA/2017), ressaltando que durante 401 

o exercício financeiro os valores da LOA iam sofrendo contingenciamentos orçamentários, os quais 402 

limitavam a aplicação dos recursos em determinado momento, sendo essa uma ação móvel, ou seja, que 403 

ocorria de acordo com a atividade econômica, podendo ser revista a qualquer momento. Assim sendo, 404 

sugeriu a inclusão de um parágrafo nos seguintes termos: § 3º Havendo redução da disponibilidade 405 

orçamentária do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, destinada as ações de Qualificação Social 406 

e Profissional de trabalhadores, por consequência da programação orçamentária e financeira do 407 

Governo Federal, fica autorizada a aplicação dos recursos de forma a garantir a exequibilidade 408 

dessas ações, desde que essa aplicação não resulte em descumprimento dos percentuais de que tratam 409 

o caput deste artigo. O Presidente abriu as inscrições para manifestação. O Conselheiro da Força 410 

Sindical indagou se o MTb poderia empenhar a totalidade dos recursos aprovados na LOA para a 411 

qualificação profissional. O Assessor da SPPE esclareceu que os empenhos eram efetuados somente até 412 

o limite estabelecido pelo Governo Federal durante o exercício. O Diretor do DPE informou que uma 413 

vez aprovada a inclusão do parágrafo terceiro, o Departamento promoveria ajustes nas notas técnicas. 414 

O Presidente indagou se havia alguma manifestação, em não havendo, colocou o item em votação, 415 

acrescido do parágrafo terceiro, tendo sido aprovado por unanimidade. Na sequência, passou ao ITEM 416 

12 - Tema: Aplicativo SINE FÁCIL, pelo Ministério do Trabalho e a Empresa de Tecnologia e 417 

Informações da Previdência Social – DATAPREV. O Coordenador-Geral do Sistema Nacional de 418 

Emprego (CGSINE), Sr. Marcos Sussumo Andrade, informou que a DATAPREV realizaria uma 419 

apresentação sobre o SINE Fácil, que era um aplicativo mobile, disponível para dispositivos Android e 420 

iOS. Destacou que se tratava de mais uma das iniciativas do Governo Federal voltadas a modernizar as 421 

relações de trabalho e estimular o diálogo entre empregados e empregadores, tornando mais eficiente o 422 

acesso aos serviços prestados aos cidadãos. O Gerente de Contas da DATAPREV, Sr. Flávio Sampaio, 423 



 14 

declarou que o SINE Fácil foi lançado em 23 de maio de 2017 e, em seguida, listou alguns serviços 424 

disponibilizados no aplicativo: i) acesso via código QR CODE; ii) acesso a vagas de trabalho; iii) 425 

agendamento de entrevistas; iv) notificação sobre seguro-desemprego; v) busca de vagas por perfil; vi) 426 

histórico de vínculos empregatícios; vii) informações sobre o abono salarial; viii) comunicação de 427 

dispensa do empregador; ix) unidades de atendimento do SINE; e, x) acesso ao Portal Emprega Brasil. 428 

Destacou que o aplicativo diminuiria a pressão de usuários na Rede SINE, pois parte significativa do 429 

atendimento ocorreria via internet, qualificando o atendimento presencial. Ressaltou que o aplicativo 430 

permitiria melhorar o serviço prestado ao cidadão, haja vista que possibilitaria o acesso a qualquer hora 431 

e lugar, promovendo maior aproveitamento das vagas disponíveis. Declarou que o aplicativo era uma 432 

inovação da plataforma Emprega Brasil (antigo Mais Emprego), sendo um portal desenvolvido com o 433 

conceito de autosserviços, o qual buscava aproximar os cidadãos dos serviços disponíveis na Rede 434 

SINE. Observou que a Rede SINE contava com mais de 2.000 postos de atendimento espalhados por 435 

cerca de 1.200 municípios, acrescentando que o Emprega Brasil apresentava os seguintes números: i) 436 

51,2 milhões de trabalhadores cadastrados; ii) 1,7 milhão de média mensal de busca por empregos; iii) 437 

3 milhões de busca mensal de informações relativas ao seguro-desemprego; iv) 160 mil 438 

atendimentos/dia da intermediação de mão de obra e do seguro-desemprego; e, v) mais de 50 mil 439 

ofertas/dia de empregos. Finalizando, relatou os próximos passos a serem adotados: A) lançamento da 440 

versão para o empregador: SINE Fácil Empregador; B) criação de novas funcionalidades para os 441 

trabalhadores; e, C) requerimento do seguro-desemprego via Emprega Brasil. O Presidente abriu as 442 

inscrições para manifestação. A Vice-Presidente do FONSET, Sra. Maria Olivia Santana, parabenizou 443 

o MTb pelo aplicativo, entretanto ressaltou que havia uma preocupação com a fragilização da Rede 444 

SINE, em especial do atendimento presencial, destacando que doze Unidades da Federação não 445 

recebiam mais nenhum repasse de recursos de convênio para custeio da infraestrutura da Rede. 446 

Ponderou que dava a entender que o MTb estava acelerando a substituição do atendimento presencial 447 

pelo virtual, ressaltando a importância do atendimento no posto, o qual propiciava apoio ao 448 

trabalhador, inclusive psicológico. Enfatizou a importância de haver uma reunião entre a direção do 449 

FONSET e o Ministro para tratar sobre a infraestrutura física da Rede SINE. O Coordenador-Geral da 450 

CGSINE declarou que o convênio não era o melhor instrumento para a manutenção do Sistema, razão 451 

pela qual estavam lutando pela aprovação do Projeto de Lei do SINE, o qual permitiria o repasse de 452 

recursos fundo a fundo. Esclareceu que algumas UFs se encontravam em dificuldades com as 453 

prestações de contas, estando assim impedidas de receber recursos de convênios. Declarou que não 454 

seria pretensão do MTb substituir o atendimento presencial pelo virtual, esclarecendo que o SINE Fácil 455 

visava complementar o serviço prestado pela Rede SINE, desafogando o atendimento em suas 456 

dependências. Em seguida, o Presidente passou ao ITEM 13 - Tema: Painel do Mercado de 457 
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Trabalho, pelo Observatório do Trabalho – SPPE/MTb. O Técnico do Observatório do Trabalho, 458 

Sr. Felipe Vella Pateo, relatou que o Observatório tinha a missão de apoiar a tomada de decisão, 459 

mediante o acompanhamento de políticas públicas, a partir do fornecimento de dados, da construção de 460 

indicadores e sua análise. Ponderou que o Observatório trabalhava com dois eixos de ações 461 

estratégicas, estruturantes, que era o Painel do Mercado de Trabalho e a construção da Rede de 462 

Observatórios Locais do Mercado de Trabalho. Esclareceu que o Painel era um sistema que 463 

apresentava um conjunto de indicadores e gráficos, atualizados automaticamente e periodicamente, 464 

desagregados em nível estadual e municipal, que visava facilitar os processos de tomadas de decisões 465 

locais. Ressaltou que a nova versão do Painel contava com os seguintes eixos temáticos: i) econômico; 466 

ii) demográfico e da atividade; iii) ocupação; iv) desemprego; e, v) políticas de emprego, trabalho e 467 

renda. Declarou que o painel integrava oito bases de dados do Governo Federal, a saber: 1) Relação 468 

Anual de Informações Sociais - RAIS; 2) Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED; 469 

3) Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD Contínua; 4) Microempreendedor Individual 470 

- MEI; 5) Cadastro Único; 6) Base de Gestão da Intermediação de Mão de Obra - BG-IMO; 7) Base de 471 

Gestão do Seguro-Desemprego - BG-SD; e, 8) Programa Nacional de Microcrédito Produtivo 472 

Orientado - PNMPO/PROGER. Finalizando, registrou que uma das aplicações dos novos eixos do 473 

Painel seria subsidiar a intervenção de gestores, representantes de empresários e trabalhadores em 474 

temas como: i) acompanhamento da evolução da taxa de informalidade e apoio a formalização de 475 

trabalhadores direcionado por setor e situação; ii) acompanhamento do saldo de empregos por atividade 476 

econômica, divisão CNAE, de modo a subsidiar intervenções pontuais e permitir previsão de 477 

necessidade de qualificação em atividades em crescimento; iii) identificação de segmentos econômicos 478 

com situações problemáticas para intervenção, tais como setor, subsetor e divisão CNAE, visando 479 

averiguar a queda nas admissões, aumento nas demissões, informalidade e rotatividade; e, iv) 480 

elaboração de programas para atender especificamente categorias de trabalhadores mais atingidos por 481 

desligamento, identificados por CBO ou divisão CNAE. Na sequência, a Técnica do Observatório do 482 

Trabalho, Sra. Mariana Eugênio Almeida, apresentou algumas telas do Painel, destacando que o 483 

sistema permitia vários níveis de desagregação, como estoque de trabalhadores por Unidade da 484 

Federação, por município, e por setor de atividade. Destacou que o Painel propiciava a emissão de 485 

inúmeros tipos de relatórios, podendo ser realizado os mais variados tipos de cruzamentos de 486 

informações, visando facilitar a tomada de decisões por parte dos gestores públicos. Concluindo, 487 

declarou que o Observatório iria além do momento da definição das políticas de emprego, trabalho e 488 

renda, sendo importante também no acompanhamento contínuo da política, tanto na ótica do mercado 489 

de trabalho, quanto na ótica dos resultados internos do MTb. O Presidente ponderou que seria 490 

interessante promover uma integração entre o SINE Fácil, o Observatório do Mercado de Trabalho e o 491 



 16 

Mapeamento de Demandas. Na sequência, passou ao tópico V – OUTROS ASSUNTOS: ITEM 14 - 492 

Entrega dos seguintes documentos: 14.1 - Boletim de Informações Financeiras do FAT – 2º 493 

Bimestre/2017; 14.2 - Periódico INFORME PROGER – dados até abril de 2017; 14.3 - 494 

Informativo da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego - SPPE/MTb sobre o cumprimento 495 

do plano de ação proposto via Nota Técnica nº 508/2013-GAB/SPPE/MTE, quanto à situação das 496 

prestações de contas de convênios com recursos do FAT (Plano de Providências relativo à 497 

Auditoria da Avaliação de Gestão do FAT, exercício 2012, nº 201305838 - Constatação 1.1.1.7 – 498 

Recomendação 1); 14.4 – Boletim da Secretaria Executiva do CODEFAT sobre o comportamento 499 

do mercado de trabalho e o andamento das ações custeadas com recursos do FAT (Plano de 500 

Providências relativo à Auditoria da Avaliação de Gestão do FAT, exercício 2012, nº 201305838 - 501 

Constatação 1.1.1.7 – Recomendação 2); e, 14.5 – Relatório de Execução da PDE – REL-PDE. O 502 

Presidente informou que os documentos em referência se encontravam na mídia digital distribuída a 503 

cada Conselheiro no início dos trabalhos. ENCERRAMENTO: O Presidente agradeceu a presença de 504 

todos. Nada mais havendo a tratar e esgotada a Pauta, o Presidente deu por encerrada a reunião. E, para 505 

constar, eu, Alexandre de Luca Thomé, Secretário-Executivo do CODEFAT, lavrei a presente Ata que, 506 

após aprovada, será assinada pelo Presidente do CODEFAT, demais membros do Colegiado e por mim. 507 
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