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APRESENTAÇÃO 

O Relatório de Gestão do FAT, exercício de 2017, foi elaborado em consonância com as 

normas do Tribunal de Contas da União estabelecidas na Instrução Normativa TCU nº 63/2010, 

Decisão Normativa TCU n° 161, de 01/11/2017, Decisão Normativa TCU n° 163, de 06/12/2017, 

Portaria TCU n° 65, de 28/02/2018, com as orientações do Órgão de Controle Interno e as 

orientações expressas no Sistema e-contas.  

Todavia, quanto ao prazo final de envio do presente Relatório, estabelecido na DN TCU 

n° 161/2017 para o dia 31/03/2018, a Unidade Técnica do Tribunal de Contas da União autorizou 

prorrogação para até 02/05/2018, em consideração ao pedido da Coordenação-Geral de Recursos 

do FAT – CGFAT. Posteriormente, em 26/04/2018, o Senhor Ministro de Estado do Trabalho 

encaminhou o Aviso n° 59/2018 – GM/MTb ao Senhor Ministro-Presidente do TCU, solicitando 

nova prorrogação do prazo de envio do Relatório de Gestão do FAT para até o dia 30/06/2018. 

O Relatório apresenta informações sobre os resultados físicos e financeiros das 

principais atividades custeadas com recursos do Fundo, referentes às ações de assistência 

financeira e apoio ao trabalhador, tais como: pagamento de benefícios do Seguro-Desemprego e 

Abono Salarial, qualificação profissional e intermediação de mão de obra; ações voltadas para a 

criação de empregos e geração de renda, que englobam os financiamentos dos programas de 

desenvolvimento econômico, a cargo do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

– BNDES, e dos programas fomentados pelos Depósitos Especiais do FAT, aplicados nas 

instituições financeiras oficiais federais. 

Tais ações estão contidas no Orçamento Geral da União do exercício de 2017, na 

Unidade Orçamentária 40901 – FAT, exceto aquelas destinadas à concessão de financiamentos no 

âmbito de programas de geração de trabalho, emprego e renda, por meio de Depósitos Especiais 

do FAT, por se tratar de ações extra-orçamentária. 

A estrutura do Relatório está delineada em capítulos, apresentando as informações de 

acordo com a seguinte estrutura: 1. Visão Geral; 2. Planejamento Organizacional e Resultados; 3. 

Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos; 4. Áreas Especiais da Gestão; 5. 

Relacionamento com a Sociedade; 6. Desempenho Financeiro e Informações Contábeis; 7. 

Conformidade da Gestão e Demandas dos Órgãos de Controle; e 8. Anexos e Apêndice. 

Informações detalhadas dos programas, objetivos, iniciativas e ações constam nos 

Relatórios de Gestão das unidades do Ministério do Trabalho - MTb, especialmente no Relatório 

Secretaria de Políticas Públicas de Emprego - SPPE, unidade finalística responsável pelo 

gerenciamento dos principais programas executadas com recursos do FAT. 
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1. VISÃO GERAL DA UNIDADE  

1.1  Finalidade e competências  

O Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, fundo contábil, de natureza financeira, 

vinculado ao Ministério do Trabalho – MTb, foi instituído pela Lei nº 7.998, de 11/01/1990, para 

regulamentar o art. 239 da Constituição Federal. Destinado ao custeio do Programa do Seguro-

Desemprego, ao pagamento do Abono Salarial e ao financiamento de programas de 

desenvolvimento econômico, o Fundo tem como principal fonte de recursos o produto da 

arrecadação decorrente das contribuições para o Programa de Integração Social e para o 

Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - Contribuição PIS/PASEP. 

Conforme disposto na Lei nº 7.998/1990, os programas e ações financiados com 

recursos do FAT têm suas diretrizes de gestões estratégicas definidas pelo Conselho Deliberativo 

do Fundo de Amparo ao Trabalhador – CODEFAT, conselho tripartite e paritário, composto por 

bancadas representativas dos trabalhadores, dos empregadores e do Governo Federal, com 

Regimento Interno aprovado pela Resolução CODEFAT nº 596, de 27/03/2009. O mesmo modelo é 

adotado nas esferas estadual e municipal, mediante a constituição dos Conselhos ou Comissões 

Estaduais e Municipais de Emprego, que representam as instâncias responsáveis pela aprovação 

dos planos de qualificação social e profissional, e das demais ações relacionadas à geração de 

trabalho, emprego e renda. 

O Departamento de Gestão de Benefícios – DGB, unidade da estrutura da Secretaria de 

Políticas Públicas de Emprego – SPPE do Ministério do Trabalho, exerce a função de Secretaria-

Executiva do CODEFAT, enquanto que a Coordenação-Geral de Recursos do Fundo de Amparo ao 

Trabalhador - CGFAT, unidade administrativa vinculada a Subsecretaria de Orçamento e 

Administração – SOAD da Secretaria-Executiva - SE do Ministério do Trabalho, tem como 

competência a gestão financeira do FAT.  

A CGFAT desempenha suas funções mediante o desenvolvimento de atividades 

integrantes do perfil de Unidade Gestora Executora - UGE, no âmbito do Sistema Integrado de 

Administração Financeira Federal – SIAFI e, também, mediante assessoria técnica à Secretaria-

Executiva do CODEFAT, ao Grupo Técnico do FAT - GTFAT e ao próprio Conselho, nas questões 

relativas à gestão financeira do Fundo. Suas atribuições regimentais são definidas na Portaria MTb 

nº 1.153, de 30/10/2017, cabendo destacar as seguintes: 

➢ planejar, coordenar, orientar e controlar as atividades de execução orçamentária 

e financeira, inerentes às receitas e despesas do FAT, relacionadas às aplicações financeiras, aos 

empréstimos do FAT e aos repasses de recursos para pagamento dos benefícios do seguro-

desemprego e do abono salarial; 
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➢ supervisionar e orientar as análises dos Planos de Trabalho e Termos de 

Alocações dos Depósitos Especiais do FAT e Termos Aditivos, relativos às aplicações dos depósitos 

especiais; 

➢ propor normas aplicáveis à gestão dos recursos do FAT; 

➢ planejar, coordenar, orientar e controlar as atividades relativas às prestações de 

contas do FAT; 

➢ planejar, coordenar e orientar a elaboração da avaliação econômico-financeira 

do FAT; 

➢ subsidiar a elaboração da proposta orçamentária e da programação anual dos 

programas custeados com recursos do FAT; 

➢ elaborar a Programação Anual de Depósitos Especiais do FAT; e 

➢ planejar, coordenar, orientar e controlar as atividades financeiras relativas ao 

fundo extra-mercado, ao abono salarial, ao seguro-desemprego, à segregação de contas dos 

depósitos especiais do FAT e dos empréstimos do FAT. 

1.2  Normas e regulamento de criação, alteração e funcionamento da unidade 

 

Normas Relacionadas à UPC 

Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada 

 - Lei nº. 10.683, de 28 de maio de 2003: Dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos 
Ministérios. 

- Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, que regula o Programa do Seguro -Desemprego, o Abono 
Salarial, institui o Fundo de Amparo ao Trabalhador e dá outras providências; e o Regimento 
Interno do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, publicado no DOU 
Eletrônico de 02 de maio de 2000, Seção 1, páginas 12 e 13;  
- Decreto nº 6.827, de 22 de abril de 2009, alterado pelo Decreto nº 7.026, de 8 de dezembro de 
2009, que dispõe sobre a composição dos Conselhos Deliberativo do Fundo de Amparo ao 
Trabalhador (CODEFAT) e Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (CCFGTS);  

- Resolução CODEFAT nº 596, de 27 de maio de 2009, que aprova o Regimento Interno do CODEFAT, que 
consolida modificações introduzidas pelo Decreto nº 6.827, de 2009, e dá outras providências. 

Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da UPC 

- Lei nº 13.341, de 29 de setembro de 2016, converte a MP nº 726, de 12 de maio de 2016, e cria Órgão 
Ministério do Trabalho – MTb; 

 - Decreto nº 8.894, de 3 de novembro de 2016, que aprova a Estrutura Regimental e o Quadro 
Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança do Ministério do Trabalho, remaneja 
cargos em comissão e funções gratificadas e substitui cargos em comissão do Grupo Direção e 
Assessoramento Superior - DAS por Funções Comissionadas do Poder Executivo - FCPE. (vigente a partir de 
31 de março de 2017); 

- Portaria GM/MTb nº 483, de 15 de setembro de 2004, publicada no DOU de 16 de setembro de 2004, 
Seção I, pág. 74, aprova o Regimento Interno dos Órgãos do MTb; 

- Portaria nº 1.153, de 30 de outubro de 2017, que aprova o Regimento Interno dos órgãos de assistência 
direta e imediata ao Ministro de Estado do Trabalho e específicos singulares do Ministério do Trabalho; 

- Portaria nº 1.151, de 30 de outubro de 2017, que aprova o Regimento Interno das Superintendências 
Regionais do Trabalho. (para as UPC regionais). 
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Manuais e publicações relacionadas às atividades da UPC 

 Resoluções do CODEFAT publicadas no DOU e Boletins Financeiros, apresentados no endereço 

http://portalfat.mte.gov.br/execucao-financeira-do-fat/boletim-de-informacoes-financeiras/ 

Quadro 1 - Unidades Gestoras e Gestões Relacionadas às Unidades Jurisdicionadas 

Unidades Gestoras Relacionadas às Unidades Jurisdicionadas 

Código SIAFI Nome 

380908 - SECRETARIA DE POL. PÚBLICAS DE EMPREGO - SPPE 

380912 - GABINETE DO MINISTRO - GM                     

380914 - SECRETARIA EXECUTIVA - SE                     

380916 - COORD-GERAL DE RECURSOS DO FAT - CGFAT        

380918 - COORD-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS - CGRL     

380930 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO/AC      

380931 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO/AL     

380932 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO/AM 

380933 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO/BA 

380934 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO/CE 

380935 - SUPERINTENDÊNCIA RAGIONAL DO TRABALHO/DF 

380936 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO/ES 

380937 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO/GO 

380938 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO/MT 

380939 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO/MA 

380940 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO/MS 

380941 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO/MG 

380942 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO/PE 

380943 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO/PA 

380944 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO/PR 

380945 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO/PB 

380947 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO/RJ  

380948 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO/RN 

380949 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO/RS 

380950 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO/RO 

380951 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO/SC 

380952 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO/SP 

380953 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO/SE 

380954 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO/TO 

380955 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO/PI 

380956 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO/AP 

380957 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO/RR 

380988 - GER REG DO TRAB E EMP/RIBEIRÃO PRETO/SP 

Gestões relacionadas às Unidades Jurisdicionadas 

Código SIAFI Nome 

38901 FAT 

Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões 

Código SIAFI da Unidade Gestora Código SIAFI da Gestão 

 

http://portalfat.mte.gov.br/execucao-financeira-do-fat/boletim-de-informacoes-financeiras/
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1.3  Organograma 

A nova estrutura regimental da CGFAT, nos termos do Decreto nº 8.894/2016, vigente a partir 

de 31 de março de 2017, consta da Figura 1 a seguir, tendo as unidades, as identificações nominais até o 

nível de Serviço (DAS 101.1 e FCPE 101.1). Essa nova estrutura da CGFAT foi montada utilizando-se o 

mesmo quantitativo de cargos da anterior, sem alteração na distribuição de DAS 101.1 e 101.2, assim, 

como às FCPE 101.1 e 101.2.  

Figura 1 - Organograma da CGFAT - Estrutura Regimental do MTb - Decreto nº 8.894/2016 - Vigente a 
partir de 31 de março de 2017 

 

Conforme descrito no item 1.1, a governança do FAT está amparada em três instâncias: o 

CODEFAT (colegiado deliberativo das diretrizes de gestões estratégicas); a SPPE (unidade finalística 

responsável pelo gerenciamento dos principais programas do FAT); e a CGFAT (responsável pela gestão 

financeira).  

No Quadro 2 a seguir, destacamos os responsáveis pela gestão do FAT em 2017, integrantes do CODEFAT e 

da CGFAT. A descrição dos responsáveis pela SPPE foi apresentada em Relatório de Gestão próprio. 

Quadro 2 - Informações sobre áreas ou subunidades estratégicas 

Áreas/ Subunidades 
Estratégicas 

Competências 
(descrição sucinta) 

Titular Cargo Período de atuação 

Coordenação-Geral de 

Recursos do FAT 
 

Adriano Rezende 

Soares 

 

Coordenador Geral 

de Recursos do 

FAT 

01/JAN/17 a 

29/MAR/17 
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Áreas/ Subunidades 
Estratégicas 

Competências 
(descrição sucinta) 

Titular Cargo Período de atuação 

Admilson 

Moreira dos 

Santos 

30/MAR/17 a 

31/DEZ/17 

Adilson 

Vasconcelos da 

Silva 

 

Coordenador Geral 

de Recursos do 

FAT – Substituto 

30/JAN/17 a 

31/DEZ/17 

Adriano Rezende 

Soares 

Ordenador de 

Despesas da 

CGFAT - Titular 

01/JAN/17 a 

31/DEZ/17 

Adilson 

Vasconcelos da 

Silva 

Ordenador de 

Despesas da 

CGFAT - 

Substituto 

 

01/JAN/17 a 

31/DEZ/17 

Adolfo de Souza 

Medeiros 

Coordenador e 

Gestor Financeiro 

Titular 

01/JAN/17 a 

31/DEZ/17 

Rubem Ferreira 

da Silva 

Chefe de Divisão e 

Gestor Financeiro 

- Substituto 

01/JAN/17 a 

31/DEZ/17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leonardo José 

Arantes 

Membro do 

CODEFAT – 

Representante da 

Bancada do 

Governo – MTE 

(MTb) -  (Titular) 

 

01/JAN/17 a 

21/DEZ/17 

30/DEZ/17 a 

31/DEZ/17 

Guacyrena dos 

Santos Perez 
Membro do 

CODEFAT – 

Representante da 

Bancada do 

Governo – MTb -  

(Substituto) 

01/JAN/17 a 

18/ABR/17 

Helio Francisco 

de Miranda 

19/ABR/17 a 

31/DEZ/17 

Igor Recelly 

Franco de Freitas 

22/DEZ/17 a 

29/DEZ/17 

Sergio Ricardo 

Calderini Rosa 

Membro do 

CODEFAT – 

Representante da 

Bancada do 

Governo – MP – 

16/AGO/17 a 

31/DEZ/17 
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Áreas/ Subunidades 
Estratégicas 

Competências 
(descrição sucinta) 

Titular Cargo Período de atuação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conselho Deliberativo do 

Fundo de Amparo ao 

Trabalhador  - CODEFAT 

 
 
 
Atuar como gestor do 
FAT; 
Elaborar diretrizes para 
programas e para 
alocação de recursos; 
Acompanhar e avaliar 
seu impacto social; 
Propor o 
aperfeiçoamento da 
legislação referente às 
políticas públicas de 
emprego e renda; 

Fiscalizar a 

administração do FAT 

(Titular) 

Igor Parente Pinto 

Membro do 

CODEFAT – 

Representante da 

Bancada do 

Governo – MP – 

(Substituto) 

16/AGO/17 a 

31/DEZ/17 

Hebrida Verardo 

Moreira Fam 

Membro do 

CODEFAT – 

Representante da 

Bancada do 

Governo - MDIC 

(Titular) 

16/AGO/17 a 

31/DEZ/17 

Raquel Rezende 

Abdala 

Membro do 

CODEFAT – 

Representante da 

Bancada do 

Governo - MDIC 

(Substituto) 

16/AGO/17 a 

31/DEZ/17 

Alexandre Venzon 

Zanetti 

Membro do 

CODEFAT - 

Representante da 

Bancada dos 

Empregadores 

Confederação 

Nacional de Saúde 

- CNS– Titular 

01/JAN/17 a 

03/AGO/17 

Joicy Damares 

Pereira 

Membro do 

CODEFAT - 

Representante da 

Bancada dos 

Empregadores 

Confederação 

Nacional de Saúde 

- CNS– Substituto 

01/JAN/17 a 

03/AGO/17 

Virgilio Nelson da 

Silva Carvalho 

Membro do 

CODEFAT – 

Representante da 

Bancada dos 

Empregadores - 

Confederação 

Nacional de 

Turismo – 

CNTUR (Titular) 

15/MAI/17 a 

31/DEZ/17 

Sebastião Antunes 

Duarte 

Membro do 

CODEFAT – 

Representante da 

Bancada dos 

Empregadores - 

Confederação 

Nacional de 

Turismo – 

CNTUR 

(Substituto) 

15/MAI/17 a 

31/DEZ/17 
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Áreas/ Subunidades 
Estratégicas 

Competências 
(descrição sucinta) 

Titular Cargo Período de atuação 

Leonardo Botelho 

Ferreira 

Membro do 

CODEFAT – 

Representante da 

Bancada do 

Governo – 

BNDES (Titular) 

27/JUL/17 a 

31/DEZ/17 

Luiz Carlos 

Galvão de Melo 

27/JUL/17 a 

31/DEZ/17 

Altino Guilherme 

Bastos Joia 

Membro do 

CODEFAT – 

Representante da 

Bancada do 

Governo – 

BNDES 

(Substituto) 

01/JAN/17 a 

26/JUL/17 

Quintino Marques 

Severo 

Membro do 

CODEFAT – 

Representante da 

Bancada dos 

Trabalhadores - 

Confederação 

Nacional dos 

Trabalhadores - 

CUT (Titular) 

20FEV/17 a 

31/DEZ/17 

Antônio Lucas 

Filho 

Membro do 

CODEFAT – 

Representante da 

Bancada dos 

Trabalhadores - 

Confederação 

Nacional dos 

Trabalhadores - 

CUT (Substituto) 

01/JAN/17a 

19/FEV/17 

Juvandia Moreira 

Leite 

20/FEV/17 a  

31/DEZ/17 

Francisco 

Canindé Pegado 

do Nascimento 

Membro do 

CODEFAT – 

Representante da 

Bancada dos 

Trabalhadores - 

UGT (Titular) 

01/JAN/17 a  

31/DEZ/17 

Gladir Antonio 

Basso 

Membro do 

CODEFAT – 

Representante da 

Bancada dos 

Trabalhadores - 

UGT (Substituto) 

01/JAN/17 a  

31/DEZ/17 

Sérgio Luiz Leite 

Membro do 

CODEFAT – 

Representante dos 

Trabalhadores - 

Força Sindical 

(Titular) 

01/JAN/17 a 

31/DEZ/17 

Sérgio Butka 

Membro do 

CODEFAT – 

Representante dos 

Trabalhadores - 

Força Sindical 

(Substituto) 

01/JAN/17 a 

31/DEZ/17 
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Áreas/ Subunidades 
Estratégicas 

Competências 
(descrição sucinta) 

Titular Cargo Período de atuação 

Lizane Soares 

Ferreira 

Membro do 

CODEFAT – 

Representante da 

Bancada do 

Governo – MAPA 

(Titular) 

01/JAN/17a 

31/DEZ/17 

Clarita Costa 

Maia 

Membro do 

CODEFAT – 

Representante da 

Bancada do 

Governo – MAPA 

(Substituto 

01/JAN/17 a 

31/DEZ/17 

José Avelino 

Pereira 

Membro do 

CODEFAT – 

Representante da 

Bancada dos 

Trabalhadores – 

CSB (Titular) 

01/JAN/17 a 

31/DEZ/17 

Luiz Sergio da 

Rosa Lopes 

Membro do 

CODEFAT – 

Representante da 

Bancada dos 

Trabalhadores – 

CSB (Substituto) 

01/JAN/17 a 

06/NOV/17 

Juvenal Pedro 

Cim 

07/NOV/17 a 

31/DEZ/17 

Gilberto Porcello 

Petry 

Membro do 

CODEFAT – 

Representante da 

Bancada dos 

Empregadores – 

CNI (Titular) 

16/AGO/17  a 

31/DEZ/17 

Alexandre 

Herculano Coelho 

de Souza Furlan 

Membro do 

CODEFAT – 

Representante da 

Bancada dos 

Empregadores – 

CNI (Substituto) 

16/AGO/17 a 

31/DEZ/17 

Miriam Mara 

Miranda 

Membro do 

CODEFAT – 

Representante dos 

Empregadores - 

FENASEG 

(Titular) 

01/JAN/17 a 

03/AGO/17 

Genildo Lins de 

Albuquerque 

Neto 

Membro do 

CODEFAT – 

Representante dos 

Empregadores - 

FENASEG 

(Substituto 

01/JAN/17  a 

03/AGO/17 
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Áreas/ Subunidades 
Estratégicas 

Competências 
(descrição sucinta) 

Titular Cargo Período de atuação 

Benedito 

Adalberto Brunca 

Membro do 

CODEFAT – 

Representante da 

Bancada do 

Governo – MPS 

(Titular) 

01/JAN/17 a 

03/AGO/17 

Emanuel de 

Araújo Dantas 

Membro do 

CODEFAT - 

Representante da 

Bancada do 

Governo – MPS - 

Substituto 

01/JAN/17 a 

03/AGO/17 

Angra Maxima 

Barbosa 

Membro do 

CODEFAT – 

Representante da 

Bancada dos 

Empregadores–

CONSIF (Titular) 

09/SET/17 a 

31/DEZ/17 

Damião Cordeiro 

de Moraes 

Membro do 

CODEFAT – 

Representante da 

Bancada dos 

Empregadores–

CONSIF 

(Substituto) 

16/AGO/17 a 

31/DEZ/17 

Geraldo Ramthun 

Membro do 

CODEFAT - 

Representante da 

Bancada dos 

Trabalhadores 

NCST – Titular 

12/MAI/17 a 

31/DEZ/17 

Geraldo 

Gonçalves de 

Oliveira Filho 

Membro do 

CODEFAT - 

Representante da 

Bancada dos 

Trabalhadores 

NCST – Substituto 

12/MAI/17 a 

31/DEZ/17 

Joilson Antônio 

Cardoso do 

Nascimento 

Membro do 

CODEFAT - 

Representante da 

Bancada dos 

Trabalhadores 

CTB – Titular 

01/JAN/17 a 

25/JUL/17 

Antonio Renan 

Arrais 

26//JUL/17 a 

31/DEZ/17 

Katia Gomes 

Gaivoto 

Membro do 

CODEFAT - 

Representante da 

Bancada dos 

Trabalhadores 

CTB – Substituto 

01/JAN/17 a  

31/DEZ/17 

Darci Piana 

Membro do 

CODEFAT - 

Representante da 

Bancada dos 

Empregadores 

CNC – Titular 

16/AGO/17 a 

31/DEZ/17 
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Áreas/ Subunidades 
Estratégicas 

Competências 
(descrição sucinta) 

Titular Cargo Período de atuação 

Roberto Nogueira 

Ferreira 

Membro do 

CODEFAT - 

Representante da 

Bancada dos 

Empregadores 

CNC – Substituto 

16/AGO/17 a 

31/DEZ/17 

Luigi Nesse 

Membro 

CODEFAT- 

Representante da 

Bancada dos 

Empregadores 

Confederação 

Nacional de 

Serviços – CNS – 

(Titular) 

01/JAN/17 a 

03/AGO/17 

José Adir Loyola 

Membro 

CODEFAT- 

Representante da 

Bancada dos 

Empregadores 

Confederação 

Nacional de 

Serviços – CNS – 

(Substituto) 

01/JAN/17 a 

03/AGO/17 

Valter Bianchini 

Membro do 

CODEFAT - 

Representante da 

Bancada do 

Governo MDA– 

Titular 

01/JAN/17 a 

03/AGO/17 

João Luiz 

Guadagnin 

Membro do 

CODEFAT - 

Representante da 

Bancada do 

Governo MDA– 

Substituto 

01/JAN/17 a 

03/AGO/17 

Roberto Lucio 

Rocha Brant 

Membro do 

CODEFAT - 

Representante da 

Bancada dos 

Empregadores  - 

CNA– Titular 

16/AGO/17 a 

31/DEZ/17 

Daniel Kluppel 

Carrara 

Membro do 

CODEFAT - 

Representante da 

Bancada dos 

Empregadores  - 

CNA– Substituto 

16/AGO/17 a 

31/DEZ/17 

Caio Mario 

Alvares 

Membro do 

CODEFAT - 

Representante da 

Bancada dos 

Empregadores 

CNT – Titular 

01/JAN/17 a 

31/DEZ/17 
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Áreas/ Subunidades 
Estratégicas 

Competências 
(descrição sucinta) 

Titular Cargo Período de atuação 

Thiago Luiz 

Ticchetti 

Membro do 

CODEFAT - 

Representante da 

Bancada dos 

Empregadores 

CNT - Substituto 

01/JAN/17 a 

31/DEZ/17 

Adriano Pereira 

de Paula 

Membro do 

CODEFAT - 

Representante da 

Bancada do 

Governo MF – 

Titular 

01/JAN/17 a  

31/DEZ/17 

Manoel Joaquim 

de Carvalho Filho 

Membro do 

CODEFAT - 

Representante da 

Bancada do 

Governo MF – 

Substituto 

01/JAN/17 a 

25/JUL/17 

Gustavo Alves 

Tillmann 

26/JUL/17 a 

31/DEZ/17 

 

 

1.4  Macroprocessos finalísticos 

Os recursos do FAT são empregados em diversas ações vinculadas ao Ministério do Trabalho. 

Assim, vários macroprocessos finalísticos do Ministério contemplam os recursos do Fundo. 

Em 2017, os Macroprocessos Finalísticos do Ministério do Trabalho - MTb foram revistos em 

função da elaboração do Plano de Mapeamento de Processos dos Serviços Públicos, utilizando-se a 

seguinte hierarquia:   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A revisão dos macroprocessos finalísticos desta UPC, no ano de 2017, se deu no âmbito do 

Plano de Mapeamento de Processos dos Serviços Públicos, o qual foi elaborado pela CGPLAMI/AEGE/MTb, 

em atendimento à Recomendação CGU nº 169998, a qual recomendou que o Ministério estabelecesse 

plano de mapeamento de processo dos serviços públicos prestados pelo Ministério e determinando 

prioridade de cada serviço.  Dessa forma, em definição conjunta com a área de planejamento do Ministério, 

esta CGFAT está inserida nos Macroprocessos finalísticos da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego – 

SPPE. 
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Como há recursos do FAT no custeio de diversas ações deste Ministério, poder-se-ia 

transcrever neste relatório vários macroprocessos finalísticos. A listagem abrangente foi apresentada no 

Relatório de Gestão da SPPE.  

Neste relatório, serão apresentados os macroprocessos finalísticos do Ministério relacionados 

às despesas com o pagamento de seguro desemprego e concessão do abono salarial, além dos processos 

atinentes aos recursos destinados ao fomento de trabalho, emprego e renda, por meio dos investimentos 

realizados com recursos do FAT. Ademais, para fins ilustrativos, incluímos a política de financiamento a 

programas de desenvolvimento econômico, por meio dos recursos emprestados ao BNDES por 

determinação do § 1º do art. 239 da Constituição Federal. 

Outras informações sobre os trabalhos relativos ao Plano de Mapeamento de Processos dos 

Serviços Públicos constam do RG da Secretaria Executiva do MTb. 

Macroprocessos 
Finalísticos 

Descrição 
Processos 

relacionados 
Subprocessos  

Produtos 
e 

Serviços 

Principais 
Clientes 

Subunidades 
Responsáveis 

Fornecedores  Insumos 
Principais 
parceiros 
externos 

P
ro

gr
am

as
 d

e
 d

e
se

n
vo

lv
im

e
n

to
 

e
co

n
ô

m
ic

o
 

 
Tem por objetivo 

promover o 
desenvolvimento 

de ações e 
programas 

relacionados 
com a geração 
de emprego, 

trabalho e renda 
 

Fomentar a 
geração de 
trabalho, 

emprego e 
renda 

Concessão de 
crédito para 
atividades 
destinadas ao 
desenvolvimento 
econômico  

Linhas 
de 

crédito 
Empregadores 

CGFAT 
(execução 
financeira) 

CODEFAT FAT BNDES 
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2. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E RESULTADOS 

Esta seção trata da forma como a UPC planeja sua atuação ao longo do tempo e do seu 

desempenho em relação aos objetivos e metas para o exercício de referência do relatório. Está estruturada 

em três grandes eixos: planejamento organizacional, resultados da execução orçamentária e resultados 

operacionais. 

2.1 Planejamento Organizacional 

O FAT está inserido no Plano Institucional do Ministério do Trabalho. No decorrer de 2017, o 

Ministério do Trabalho envidou esforços para a finalização da formulação do Planejamento Estratégico para 

o período de 2017 a 2019. Conforme relatado nos relatórios dos anos anteriores, o Ministério do Trabalho 

tem envidado esforços para promover a cultura de planejamento na concepção e execução de suas 

políticas públicas. A metodologia adotada permaneceu a mesma que, desde 2013, norteia a elaboração do 

Planejamento do Órgão, o Balanced Scorecard – BSC.  

Os referenciais estratégicos do Ministério foram publicados pela Portaria nº 1.219, em 29 de 

novembro de 2017. Cumpre ressaltar que a elaboração do Planejamento Estratégico envolveu toda a 

administração central do Ministério contando ainda com a adesão da Fundação Jorge Duprat Figueiredo, de 

Segurança e Medicina do Trabalho - Fundacentro.  

Como resultado, foi construído o Mapa Estratégico para o período de 2017 a 2019, contendo 3 

objetivos estratégicos na perspectiva de Resultados, 13 na de Processos Internos e 8 na perspectiva de 

Aprendizado e Crescimento, conforme mostrado abaixo. Para mensurar o alcance dos 24 objetivos 

estratégicos, foram definidos 59 indicadores com metas anualizadas até 2019. 
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Cabe destacar que, conforme a metodologia adotada, anualmente, os objetivos estratégicos 

deverão ser desdobrados em ações estratégicas, com a definição de metas anuais, indicadores de 

desempenho e dos gestores responsáveis por cada ação, constituindo-se no Plano de Ação, que deverá ser 

monitorado trimestralmente. 

Considerando a publicação da Portaria do Planejamento Estratégico no final do ano de 2017, 

para esse ano foram monitoradas as metas dos indicadores dos objetivos estratégicos, sendo que o 

desdobramento em ações estratégicas, consolidadas em um Plano de Ação, será realizado a partir do ano 

de 2018.  

Com o intuito de assegurar o monitoramento adequado da implementação do Planejamento 

Estratégico, a partir da execução do Plano de Ação 2018, prevê-se a realização de reuniões trimestrais com 

gestores da alta administração do MTb e Fundacentro. As Reuniões de Avaliação da Estratégia – RAE são 

fundamentais para o envolvimento e comprometimento pessoal das lideranças com a gestão estratégica 

corporativa, além de contribuírem para a promoção e internalização de uma cultura organizacional voltada 

para resultados.  

Ressalte-se que está UPC não desenvolve um Planejamento Estratégico em separado, mas sim 

contribui ativamente na elaboração, e implementação do Planejamento Estratégico do Ministério, o qual é 

feito de forma transversal com as demais secretarias e sob gestão da coordenação-geral específica de 

planejamento.  
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2.1.1 Descrição sintética dos objetivos do exercício   

A Portaria nº 1.219/2017, que aprovou o Planejamento Estratégico do MTb para o período de 

2017 a 2019, apresenta o Mapa Estratégico do Órgão, composto por 24 objetivos estratégicos e 59 

indicadores, distribuídos pelas perspectivas de resultados, processos internos e aprendizado e crescimento. 

Cumpre informar que esses objetivos estão em consonância com o disposto no Decreto nº 

8.894, de 3 de novembro de 2016, que dispõe sobre as competências do Ministério do Trabalho, a saber: 

(1) política e diretrizes para a geração de emprego e renda e de apoio ao trabalhador; (2) política e 

diretrizes para a modernização das relações do trabalho; (3) fiscalização do trabalho, inclusive do trabalho 

portuário, bem como aplicação das sanções previstas em normas legais ou coletivas; (4) política salarial; (5) 

formação e desenvolvimento profissional; (6) segurança e saúde no trabalho; (7) política de imigração; e (8) 

cooperativismo e associativismo urbanos. 

Esta UPC atua nos objetivos estratégicos abaixo elencados, que visam alavancar os indicadores 

dos objetivos e operacionalizar as intervenções necessárias para alinhar a atuação do órgão às estratégias 

definidas. 

- Financiamento de programas de desenvolvimento econômico a cargo do BNDES; 

- Aprimorar a concessão dos benefícios do Seguro-Desemprego e Abono Salarial ao 
trabalhador; 

Cabe ressaltar que a maioria dos programas custeados com recursos do FAT são executados 

pela SPPE. Nesse sentido, para que o ministério realize suas ações com plenitude para efetividade das 

políticas públicas de geração de emprego e renda, tem buscado ações conjuntas com o CODEFAT para 

aprimoramento na política de intermediação por meio de melhoria das estruturas dos SINE e 

implementação do Programa Brasileiro de Qualificação Social e Profissional – “Qualifica Brasil”.  

 

Quadro 3 - Planejamento Estratégico do MTb para o Triênio 2017 - 2019 

Planejamento Estratégico 2017-2019 

Objetivo estratégico Indicador Fórmula  
Unidade 

de Medida 
Fonte Polaridade Meta 2017 

Fomentar oportunidades 

de trabalho, emprego e 

renda 

Número de trabalhadores 
beneficiados pela concessão 

do crédito por meio do 
Programa de Geração de 

Emprego e Renda - PROGER 

 [(Média do estoque de empregados de 
amostra de micro e pequenas empresas 

tomadoras de crédito do PROGER) x 

(Nº de operações do PROGER com 

micro e pequenas empresas)]  

+ 

[(Média do estoque de empregados de 

amostra de médias e grandes empresas 

tomadoras de crédito do PROGER) x 
(Nº de operações do PROGER com 

médias e grandes empresas)] 

+ 

(Nº de Pessoas Físicas que receberam 

crédito do PROGER no período)   

Unidade 

MTb: 

SAEPWEB, 

Rais e Caged 

Maior 

melhor 
1.000.000 

Número de clientes atendidos 

em operações de microcrédito 

produtivo orientado 

Total de clientes atendidos por meio de 

operações de microcrédito produtivo 

orientado realizadas no período 

Unidade 

MTb: Banco 

de dados do 

PNMPO 

Maior 

melhor 
4.640.000 

Facilitar o acesso aos 

serviços e às informações 

Número de divulgações no 
Portal FAT das decisões do 

Conselho Deliberativo do 

Fundo de Amparo ao 

Trabalhador  - Codefat 

Total de divulgações (resoluções, atas, 

estudos e resultados das aplicações) 

publicadas no Portal FAT no período 

Unidade 
MTb: Portal 

FAT 

Maior 

melhor 
70 
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Aprimorar a 
intermediação de mão de 

obra e qualificação social 

e profissional 

Número de admitidos em 

contratos de aprendizagem 

profissional 

Total de admitidos em contratos de 

aprendizagem profissional no período 
Unidade 

MTb: Rais e 

Caged 

Maior 

melhor 
425.000 

Taxa de participação do 

Sistema Nacional de Emprego 

(Sine) na (re)inserção no 

mercado de trabalho formal 

(Nº de trabalhadores colocados ou 
recolocados pelo Sine / Nº de 

admissões registradas pelo Cadastro 

Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged), excluídas as 

transferências)x100 

Percentual 

MTb: 
BGIMO 

(Sistema 

Emprega 
Brasil) e 

Caged 

Maior 

melhor 
4,18 

Número de egressos da 

aprendizagem profissional 
admitidos em vínculo 

empregatício 

Total de egressos da aprendizagem 

profissional contratados no período 
Unidade 

MTb: Rais e 

Caged 

Maior 

melhor 
20.000 

Número de trabalhadores 

qualificados por meio de ações 
do Plano Nacional de 

Qualificação 

Total de trabalhadores qualificados por 

meio de ações do Plano Nacional de 

Qualificação no período 

Unidade 

MTb: 

Sistema 
Emprega 

Brasil 

Maior 

melhor  
190.000 

Número de jovens (14 a 29 

anos) beneficiários de 
programas de qualificação 

social e profissional 

Total de jovens (14 a 29 anos) 

beneficiários de programas de 
qualificação social e profissional no 

período 

Unidade 

MTb: 

Sistema 
Emprega 

Brasil 

Maior 

melhor 
10.000 

Fomentar atividades 
empreendedoras e 

estimular o microcrédito 

produtivo orientado 

Volume de crédito concedido 

pelos Programas de Geração 
de Emprego e Renda - 

PROGER 

Total de crédito concedido (em R$ 

tomado pelos clientes) pelo PROGER 

no período 

R$ bilhões 
MTb: 

SAEPWEB 

Maior 

melhor 
6.740 

Volume de crédito concedido 

pelo Programa Nacional do 
Microcrédito Produtivo 

Orientado - PNMPO 

Total de crédito concedido (em RS 

tomado pelos clientes) por meio do 

PNMPO no período 

R$ bilhões 

MTb: Banco 

de dados do 

PNMPO 

Maior 

melhor 
9.370 

Aprimorar a gestão dos 

benefícios aos 

trabalhadores 

Taxa de cobertura do abono 

salarial 

(Nº de concessões de abono salarial / 

Total de trabalhadores com direito a 
receber o abono salarial, segundo a 

Rais) x100 

Percentual MTb: ODER 
Maior 

melhor 
95% 

Promover conhecimento 

sobre o mundo do trabalho 

Número de estudos sobre 

temáticas conjunturais e 

estruturais a respeito do 
mercado de trabalho 

publicados 

Total dos estudos produzidos pela 

equipe da Coordenação-Geral de 

Cadastros, Identificação Profissional e 
Estudos e pelas parcerias com o IPEA 

e Universidades Federais 

Unidade 

MTb: 
http://obtrabal

ho.mte.gov.br

/index.php/ca

derno-do-

observatorio 

Maior 

melhor 
8 

Aperfeiçoar os 

mecanismos de registros 

públicos de trabalho 

Percentual de Carteiras de 

Trabalho e Previdência Social 

- CTPS emitidas digitalmente 

(Total de CTPS emitidas 

digitalmente/Total de CTPS emitidas) 

x100 

Percentual 
MTb: CIRP 

Web 

Maior 

melhor 
78% 

 

Dos objetivos estratégicos acima elencados, a CGFAT atua nos seguintes objetivos do Plano 

Plurianual 2016-2019: 

Programa 2071 – Promoção do Trabalho Decente e Economia Solidária: 

▪ 0287: Fortalecer o Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda por meio do 

aprimoramento das políticas de intermediação de mão de obra, qualificação profissional e 

concessão de benefícios. 

▪ 0289: Fomentar oportunidades de trabalho, emprego e renda, por meio da 

concessão de crédito direcionado a atividades empreendedoras e ao microcrédito produtivo 

orientado. 

Programa 0902 – Operações Especiais: Financiamentos com retorno: 

▪ Financiamento de Desenvolvimento Econômico a Cargo do BNDES, a empresas 

nacionais e de inserção internacional. 
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A visão geral dos objetivos nos programas temáticos do PPA 2016-2019 consta no item 

“Objetivos dos Programas do PPA”. 

2.1.2 Estágio de implementação do planejamento estratégico  

O Planejamento Estratégico do MTb foi concebido para o triênio 2017-2019 com a finalidade 

de ser alinhado ao Plano Plurianual 2016-2019. A sua formulação teve início no ano de 2016, em agosto, 

com a palestra de abertura ministrada pelo especialista em Estratégia, Carlos Júlio. 

A Portaria que instituiu o Planejamento Estratégico para o período de 2017 a 2019 apresentou 

indicadores para os objetivos estratégicos com metas anualizadas, que foram objeto de monitoramento e 

análise por parte do Órgão. 

Para 2018 há previsão de execução de todo o ciclo do Planejamento: publicação e execução do 

Plano de Ação, com monitoramento e avaliação dos resultados alcançados. 

2.1.3 Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e outros planos 

 As competências desta unidade estão alinhadas à missão institucional de “Promover cidadania 

pelo trabalho digno” uma vez que é responsável pela gestão dos recursos que possibilita a execução dos 

programas de políticas públicas sob sua responsabilidade e da SPPE, contribuindo para a promoção do 

trabalho, emprego e a geração de renda, bem como para a formação e desenvolvimento profissional, o 

que, em resumo concorrem para a dignidade do homem. 

 A elaboração do Planejamento Estratégico do MTb, utilizando a metodologia do Balance 

Scorecard - BSC, sob a forma do Mapa Estratégico, adotou como ponto de partida a missão institucional do 

órgão, ou seja, a sua razão de existir. A partir da missão validada pela alta gestão, os demais referenciais 

estratégicos foram definidos, numa relação de causa e efeito entre eles. Assim, pode-se afirmar que, como 

resultado da adoção da metodologia BSC, o plano nos níveis estratégico, tático e operacional já nasce 

alinhado à missão institucional do Órgão.  

 Da mesma forma, no nível quanto aos objetivos que guardam consonância com a ação desta 

UPC, o Planejamento Estratégico do Ministério atende aos objetivos das políticas públicas e formação e 

desenvolvimento profissional, com a gestão dos recursos sob responsabilidade desta Unidade, e, portanto, 

à sua missão. 

2.2 Formas e instrumentos de monitoramento da execução e resultados dos planos  

As metas definidas para os indicadores dos objetivos estratégicos contemplam todo o exercício 

de 2017 e foram objeto de monitoramento e análise por parte do Órgão. 

O trabalho de consolidação do monitoramento realizado pela Coordenação-Geral de 

Planejamento e Modernização Institucional - CGPLAMI deu origem ao relatório de avaliação dos resultados 

alcançados em 2017. 
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Para facilitar a visualização dos resultados, no processo de monitoramento, os indicadores 

foram classificados por sinalizadores que expressam o desempenho em termos de alcance das metas dos 

indicadores das ações, a saber:  

Cumprido ( 100% ) Atenção  (99% a 80% ) Preocupante  (79% a 50% ) Crítico (menor que 50%)  

O sinalizador verde expressa o cumprimento total da meta ou sua superação. Em um nível 

abaixo, o sinalizador amarelo representa as metas que atingiram de 80% a 99% do previsto, ou seja, 

possuem um desempenho satisfatório, mas ainda exigem uma atenção especial para o seu total alcance. O 

sinalizador vermelho compreende o intervalo entre 50% e 79% de alcance da meta, classificado como 

preocupante; pode indicar a necessidade de implementação de ações corretivas para melhorar o 

desempenho e possibilitar o alcance do resultado previsto. Em último nível, a cor preta sinaliza as metas 

que possuem um resultado abaixo de 50% do planejado. Considera-se como crítico, demandando total 

atenção e concentração de esforços para recuperar seu desempenho. 

O relatório supracitado é disponibilizado aos gestores da administração central e SRTb. 

O monitoramento do PPA 2016-2019 é realizado por meio do preenchimento das informações 

pelas unidades organizacionais responsáveis pelos objetivos e metas no Sistema Integrado de 

Planejamento e Orçamento – SIOP. A coordenação dessa atividade, no âmbito do Ministério, também se 

encontra sob a responsabilidade da CGPLAMI, que realiza ainda uma análise da consistência das 

informações prestadas no monitoramento do SIOP com aquelas prestadas pelo Órgão em outros 

documentos produzidos pelo governo federal, tais como: Mensagem Presidencial, Prestação de Contas da 

Presidência da República etc. 

2.3 Desempenho Orçamentário 

Conforme explicitado no item “Planejamento Organizacional”, em 2018, haverá um 

desdobramento do Planejamento em ações estratégicas, sob a forma de um plano de ação. Os resultados 

dos indicadores dos objetivos estratégicos serão apresentados no item “Apresentação de análise de 

indicadores de desempenho”. 

A caracterização de um ente da administração direta ou indireta como unidade orçamentária 

se dá pela destinação específica de recursos a esse ente pela Lei Orçamentária Anual, sendo que no Órgão 

Setorial 40000 - Ministério do Trabalho existem 3 Unidades Orçamentárias conforme discriminado no 

quadro abaixo. 

                               Quadro 4 - Identificação das Unidades Orçamentárias do Ministério do Trabalho 

Identificação das Unidades Orçamentárias do Ministério do Trabalho 

Denominação das Unidades Orçamentárias Código da UO Código SIAFI da UGO 

Ministério do Trabalho  40101 400042 

Fundo de Amparo ao Trabalhador  40901 380910 

FUNDACENTRO 40203 264001 

                  Fonte: SIAFI. 

Das unidades orçamentárias apresentadas no quadro acima, esta UPC detalhara o 

desempenho da UO: 40901 – Fundo de Amparo ao Trabalhador. 
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O FAT integra o Orçamento da Seguridade Social e tem suas ações executadas de forma 

estruturada, onde a maior parte está sob a responsabilidade da Secretaria de Políticas Públicas de 

Emprego. No que se refere ao pagamento dos benefícios Seguro-Desemprego e Abono Salarial, compete à 

SPPE o seu gerenciamento e à CGFAT a execução orçamentária e financeira, procedimento que também 

ocorre na execução extra-orçamentária relativa às aplicações de recursos do FAT em depósitos especiais 

destinados a geração de trabalho, emprego e renda. 

O quadro a seguir indica a execução orçamentária de 2017. A descrição da execução das ações 

de responsabilidade da SPPE consta de relatório de gestão próprio. No que respeita às ações de 

responsabilidade da CGAT, apresentaremos o desempenho dos recursos do FAT nos programas de 

execução orçamentária seguidos pelos programas de execução extra-orçamentária, em consonância com 

os dados registrados no Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI) e no Sistema Integrado de 

Planejamento e Orçamento (SIOP). 

Os recursos destinados às ações sob responsabilidade desta UPC estão na UO 40901 - FAT, que 

no final de 2017, as dotações iniciais da LOA 2017, somadas aos valores das emendas parlamentares, mais 

os créditos adicionais que foram liberados no exercício, resultaram no orçamento autorizado para as ações 

sob responsabilidade da CGFAT o montante de R$ 76,5 bilhões, discriminados nas 03 (três) principais ações 

do Fundo, conforme demonstrado no Quadro 6: 

          Quadro 5 - Dotação da LOA por grupo de despesas da UO 40901 

40901 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR – FAT 

 
Grupo de Despesa 

LOA 2017 + 
Créditos 

LOA 2016 + 
Créditos 

Variação 
Empenhado 

2017 
Empenhado 

2016 

Variação 

2017 x 
2016 

2017 x 
2016 

 Outras Desp. 
Correntes 

60.582.904,2 56.936.607,5 6,40% 54.750.910,6 56.222.640,6 -2,6% 

Investimento 63.062,9 34.161,07 84,60% 45.837,4 32.078,3 42,9% 

Inversões Financeiras 16.539.981,1 16.483.834,4 0,34% 16.539.981,1 15.992.365,9 3,4% 

 Reserva de 
Contingência 

 2.400,0 -100,00% 0,0 0,0 0% 

Totais 77.185.948,2 73.457.002,97 5,08% 71.336.729,1 72.247.084,8 -1,6% 

            Fonte: SIAFI. 
 
 

Quadro 6 - Orçamento das Ações: Financeiramente executadas pela CGFAT 

Ação 
Código 

LOA 2017 + 
Créditos 

Empenhado 2017 
% 

Empenhado 
X LOA 

Título 

Financiamento de Programas de 
Desenvolvimento Econômico a Cargo do BNDES 0158 16.539.981.184,00  16.539.981.184,00 100,00% 

Seguro-Desemprego *** 00H4 43.227.193232,00  38.007.145.139,04 87,92% 

Abono Salarial PIS/PASEP *** 0581 16.776.025.745,00 16.229.021.359,60 96,74% 

Total 76.543.200.161,00 70.776.147.682,64  
Fonte: Tesouro Gerencial. Obs.: Ações geridas pela SPPE. 
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2.3.1 Objetivos estabelecidos no PPA de responsabilidade da unidade e resultados alcançados  

  

Quadro 7 - Programas temáticos do PPA aos quais se vinculam as ações sob responsabilidade da CGFAT 

Programa Temático Objetivo 

Órgão 
responsável 

pelo 
objetivo 

Unidade 
responsável 

pelo 
monitoramento 

2071 - Promoção do 
Trabalho Decente e 
Economia Solidária 

0287: Fortalecer o Sistema Público de Emprego, 
Trabalho e Renda por meio do aprimoramento das 
políticas de intermediação de mão de obra, 
qualificação profissional e concessão de benefícios. 

Ministério 
do Trabalho 

SPPE 
CGFAT 

0289: Fomentar oportunidades de trabalho, 
emprego e renda, por meio da concessão de 
crédito direcionado a atividades empreendedoras 
e ao microcrédito produtivo orientado. 

Ministério 
do Trabalho 

SPPE 
CGFAT 

0902 – Operações 
Especiais: Financiamentos 
com retorno. 

Financiamento de Desenvolvimento Econômico a 
Cargo do BNDES, a empresas nacionais e de 
inserção internacional. 

Ministério 
do Trabalho 

CGFAT 

De acordo com os valores registrados no SIAFI, no exercício de 2017, foram executados 92,42% 

do orçamento do FAT, no montante de R$ 71,33 bilhões, representando decréscimo de 1,30% em relação 

ao exercício anterior, conforme apresentado no Quadro 8. 

  Quadro 8 - Execução Orçamentária das Despesas do FAT                                                                                          Em R$ 

2016

Valores Empenhados LOA + Crédito Valores Empenhados
% de 

Execução

Distr. % da 

Execução

0902
Operações Especiais: Financiamentos com 

Retorno
15.992.365.960,83          16.539.981.184,00     16.539.981.184,00     100,00% 23,19%

2071
Promoção do Trabalho Decente e Economia 

Solidária
56.011.561.661,62          60.304.234.575,00     54.502.266.878,44     90,38% 76,40%

2131
Programa de Gestão e Manutenção do 

Ministério do Trabalho e Previdência Social
243.157.396,13               341.732.535,00          294.481.247,79          86,17% 0,41%

72.247.085.018,58          77.185.948.294,00     71.336.729.310,23     92,42% 100%TOTAL

2017

PROGRAMA

 
Fonte: SIAFI 
Obs: O Programa 2127 teve vigência até 31/12/2015 e não teve execução em 2017. 

Em 2017, ressalta-se que o FAT não recebeu nenhum destaque de outro órgão. As despesas 

orçamentárias do FAT resultaram no montante de R$ 71,3 bilhões, sendo que 99,9% foram empenhadas 

em ações sob a gestão das unidades do MTb, conforme demonstrado no Quadro 9. 
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Quadro 9 - Empenhos emitidos nas unidades do FAT 

Empenho Emitido Part.%

380908 SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DE EMPREGO 78.348.671,41                           0,110%

380916 COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS DO FAT 70.776.147.682,64                   99,214%

380918 COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS 305.412.389,30                         0,428%

380930 SUPERINT REG DO TRAB E EMPREGO/AC 858.498,47                                 0,001%

380931 SUPERINT REG DO TRAB E EMPREGO/AL 2.463.982,06                             0,003%

380932 SUPERINT REG DO TRAB E EMPREGO/AM 2.386.496,85                             0,003%

380933 SUPERINT REG DO TRAB E EMPREGO/BA 8.223.526,38                             0,012%

380934 SUPERINT REG DO TRAB E EMPREGO/CE 6.676.705,02                             0,009%

380935 SUPERINT REG DO TRAB E EMPREGO/DF 5.981.517,50                             0,008%

380936 SUPERINT REG DO TRAB E EMPREGO/ES 6.918.507,78                             0,010%

380937 SUPERINT REG DO TRAB E EMPREGO/GO 3.587.269,59                             0,005%

380938 SUPERINT REG DO TRAB E EMPREGO/MT 3.866.213,42                             0,005%

380939 SUPERINT REG DO TRAB E EMPREGO/MA 5.383.712,39                             0,008%

380940 SUPERINT REG DO TRAB E EMPREGO/MS 2.896.003,34                             0,004%

380941 SUPERINT REG DO TRAB E EMPREGO/MG 12.772.604,50                           0,018%

380942 SUPERINT REG DO TRAB E EMPREGO/PE 5.408.236,62                             0,008%

380943 SUPERINT REG DO TRAB E EMPREGO/PA 6.757.939,55                             0,009%

380944 SUPERINT REG DO TRAB E EMPREGO/PR 6.827.200,19                             0,010%

380945 SUPERINT REG DO TRAB E EMPREGO/PB 2.319.067,05                             0,003%

380947 SUPERINT REG DO TRAB E EMPREGO/RJ 15.651.710,81                           0,022%

380948 SUPERINT REG DO TRAB E EMPREGO/RN 3.283.845,02                             0,005%

380949 SUPERINT REG DO TRAB E EMPREGO/RS 9.881.579,79                             0,014%

380950 SUPERINT REG DO TRAB E EMPREGO/RO 2.505.186,64                             0,004%

380951 SUPERINT REG DO TRAB E EMPREGO/SC 5.707.473,60                             0,008%

380952 SUPERINT REG DO TRAB E EMPREGO/SP 27.672.532,97                           0,039%

380953 SUPERINT REG DO TRAB E EMPREGO/SE 2.341.306,46                             0,003%

380954 SUPERINT REG DO TRAB E EMPREGO/TO 1.708.645,98                             0,002%

380955 SUPERINT REG DO TRAB E EMPREGO/PI 2.337.400,03                             0,003%

380956 SUPERINT REG DO TRAB E EMPREGO/AP 2.338.872,80                             0,003%

380957 SUPERINT REG DO TRAB E EMPREGO/RR 905.058,75                                 0,001%

71.317.569.836,91                   99,973%

153084 DIRET.CENTRO DE FILOSOFIA E C.HUMANAS - UFPE 35.000,00                                   0,000%

154019 CENTRO DE APOIO AO DESENVOLV. TECNOLOGICO-CDT 98.015,19                                   0,000%

154034 UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ 12.000.000,00                           0,017%

154040 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 5.377.950,00                             0,008%

158195 UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 35.000,00                                   0,000%

170531 SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF/DF 1.564.790,82                             0,002%

201057 CENTRAL DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES - CENTRAL 48.717,31                                   0,000%

19.159.473,32                           0,027%

71.336.729.310,23                   100,000%TOTAL

SUBTOTAL I

Unidades

EMPENHOS EMITIDOS NAS UNIDADES DO FAT

SUBTOTAL II

 
Fonte: Tesouro Gerencial 
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Destaca-se que 99,21% do orçamento do FAT foram executados pela CGFAT em despesas 

obrigatórias, unidade responsável pelos repasses de recursos ao BNDES, no âmbito do Programa Operações 

Especiais – Financiamentos com Retorno, e dos repasses de recursos para pagamento de benefícios do 

Seguro-Desemprego e do Abono Salarial realizados na Caixa Econômica Federal – CAIXA e Banco do Brasil. 

Frisa-se que as ações de pagamento desses benefícios são gerenciadas pela SPPE/MTb. 

Quadro 10 - Ação 0158 - Financiamento de Programas de Desenvolvimento Econômico a Cargo do BNDES 
- OFSS 

Identificação da Ação 

Responsabilidade da UPC na execução da ação: ( X ) Integral      (     ) Parcial 

Ação: 0158  Tipo: Atividade 

Titulo: Financiamento de Programas de Desenvolvimento Econômico a Cargo do BNDES 

Iniciativa: Representa a própria ação 

Objetivo: Sem Objetivo 

Programa: 0902 – Operações Especiais: Financiamentos com Retorno  Tipo: Temático 

UO: 40901 - FAT 

Ação Prioritária: (   )Sim  ( X )Não Caso Positivo: (   )PAC (   )Brasil sem Miséria 

Lei Orçamentária do Exercício 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação Despesa Restos a pagar inscritos 2016 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processado 
Não 

processado 

16.539.981.184 16.539.981.184 16.539.981.184 15.702.034.664 15.702.034.664 - 837.946.520 

Execução Física 

Descrição da Meta Unidade de Medida 
Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

     
Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 

Valor em 1º de 
janeiro 

Valor Liquidado Valor Cancelado 
Descrição de 

Meta 
Unidade de 

Medida 
Realizado 

650.000.000 623.502.073 26.497.927  
  

Fonte: Tesouro Gerencial 

Por força do que determina o art. 239 da Constituição Federal, o FAT repassa ao BNDES 40% da 

receita da arrecadação do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio 

do Servidor Público (Pasep), para financiar programas de desenvolvimento econômico. Os repasses dos 

empréstimos têm relação direta com a realização da receita da arrecadação PIS/PASEP e são classificados 

na contabilidade pública como despesas de capital.  

Os recursos direcionados ao BNDES, na forma de Empréstimo Constitucional, são destinados 

ao financiamento de programas de desenvolvimento econômico que têm como objetivos principais: a 

ampliação e diversificação das exportações; a reestruturação da indústria; a expansão e adequação da 

infraestrutura a cargo da iniciativa privada, com ênfase aos investimentos em energia e telecomunicações; 

a melhoria dos canais de acesso ao crédito para as micros, pequenas e médias empresas; o fortalecimento 

do mercado de capitais; e a redução dos desequilíbrios regionais. 

Esses recursos do FAT são destinados à produção ou comercialização de bens e são 

remunerados pela taxa TJLP ou direcionados a financiamentos de reconhecida inserção internacional, 

remunerados por taxas de juros, acrescido de variação cambial. 
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No exercício de 2017, o FAT repassou ao BNDES R$ 15,7 bilhões, valor superior ao repassado 

no exercício de 2016 de R$ 15,3 bilhões. Ressalte-se que a DRU foi renovada através da Emenda 

Constitucional nº 476/2016, a partir de 09/09/2016, com alíquota de 30%. O valor do repasse, somado ao 

saldo dos recursos emprestados em exercícios anteriores, resultou no saldo de R$ 238,8 bilhões ao final do 

exercício. Deste valor, R$ 6,2 bilhões estavam provisionados como remuneração a ser recolhida ao FAT e R$ 

213,5 bilhões aplicados em diversos setores de atividade da economia, conforme disposto nos Quadros 12 

e no Gráfico 1. 

       Quadro 11 - Saldos dos recursos originários do FAT transferidos ao BNDES 

Posição: 31/12/2017 Em R$ Milhões 

Modalidade de Aplicação Principal Transferências 
Juros a 

pagar 
TOTAL % 

Disponibilidades 19.033 5.291 210 24.534 10,3 

FAT TJLP 189.423 -5.169 5.830 190.085 79,6 

FAT Cambial 24.104 -123 202 24.183 10,1 

Finamex Pós-Embarque (supplier's credit) 11.597 -72 104 11.629 4,9 

Operações Diretas 588 -2 4 590 0,2 

Pós-Embarque Especial (buyer's credit) 11.919 -48 94 11.965 5,0 

Total 232.560 0 6.242 238.802 100,0 

NOTA: Recursos correspondentes ao percentual mínimo de 40% da arrecadação da contribuição PIS-PASEP destinados pela 

Constituição Federal para aplicação através do BNDES. 

Fonte: BNDES/AF/DECRI, RJ, 2018 

Autoria: BNDES/AF/DECRI, RJ, 2018  
 

      Quadro 12 - Recursos Ordinários do FAT por Setor de Atividade 

Posição: 31/12/2017 Em R$ milhões 

Setor de Atividade 
FAT TJLP 

FAT Cambial Total % 
BNDES FINAME 

Infraestrutura 119.073 5.517 9.697 134.287 62,9 

Indústria de Transformação 29.462 2.159 13.619 45.240 21,2 

Comércio / Serviços 28.329 1.899 200 30.427 14,2 

Agropecuária e Pesca 2.007 314 - 2.321 1,1 

Indústria Extrativa 602 61 588 1.251 0,6 

Total 179.473 9.950 24.104 213.527 100,0 

Fonte: BNDES/AF/DECRI, RJ, 2018 

Autoria: BNDES/AF/DECRI, RJ, 2018  
  

O setor de infraestrutura absorveu a maior parte dos recursos – 62,9%, seguido pelo setor de 

indústria de transformação com 21,2%. Os setores de comércio e serviços, da agropecuária e pesca e da 

indústria extrativa, absorveram, respectivamente, 14,2%, 1,1% e 0,6% do total dos recursos. 
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GRÁFICO 1 - Recursos Ordinários do FAT por Setor de Atividade 

 

 

Fonte: BNDES/AF/DECRI, RJ, 2018 
Autoria: BNDES/AF/DECRI, RJ, 2018  

Segundo o BNDES, considerando os recursos repassados pelo FAT e os provenientes de 

retornos de financiamentos realizados, no exercício de 2017, foram desembolsados R$ 33,0 bilhões, com 

decréscimo de 22,23% em relação ao exercício anterior, que somou R$ 42,4 bilhões. Frisa-se que do total 

desembolsado, 30,5 bilhões foram destinados a programas existentes no Banco e R$ 2,5 bilhões em 

financiamentos em inserção internacional (FAT Cambial), conforme evidenciado nos Quadros 13, 14, 15 e 

Gráfico II. 

                     Quadro 13 - Desembolsos de Recursos do FAT Constitucional                               Em milhões 

DESEMBOLSOS 2014 2015 2016 2017 Var. (%)

FAT CAMBIAL 3.317 6.587 5.335 2.467 -53,76%

FAT TJLP 53.835 40.003 37.099 30.532 -17,70%

TOTAL 57.152            46.590            42.434            32.999            -22,23%

DESEMBOLSOS DO FAT

 
                  Fonte: BNDES  

 

 O setor de infraestrutura foi o maior demandante de recursos com 49% do total de desembolsos, 

seguido pelo Setor de Indústria e Transformação com 20%, Comércio e Serviços com 27% e Indústria Extrativa 

e Agropecuária com apenas 3%.  

 

 

 

 

 

 

 



34 Relatório de Gestão de 2017 

 

GRÁFICO 2 - Desembolsos FAT TJLP por Ramo de Atividade 

 

Fonte: BNDES/AF/DECRI, RJ, 2018 
Autoria: BNDES/AF/DECRI, RJ, 2018  

 

O Quadro 14 apresenta os dados dos desembolsos do FAT Cambial segundo os setores de 

atividade, de acordo com a classificação do IBGE, para 2017.   

                               Quadro 14 - Desembolsos do FAT Cambial por Setor de Atividade 

Posição: 31/12/2017 Em R$ Milhões 

Setor de Atividade Valor % 

Indústria de Transformação 

Infraestrutura 

Comércio e Serviços 

2.178 

281 

8 

88,3 

11,4 

0,3 

Total 2.467 100,0 

Fonte: BNDES/AF/DECRI, RJ, 2018 

Autoria: BNDES/AF/DECRI, RJ, 2018 
 

Quanto à geração de emprego, o BNDES utiliza metodologia específica para estimar o efeito do 

investimento sobre a geração/manutenção de empregos, ou seja, o total de empregos a serem mantidos 

e/ou criados por um determinado valor de investimento. 

Conforme observado no Quadro 15 a seguir, os investimentos financiados pelo BNDES, no 

âmbito do FAT Constitucional, implicaram na geração/manutenção de mais de 657 mil empregos em 2017. 

Desse total, 353 mil foram gerados diretamente pelo empreendimento financiado e 304 mil foram 

empregos gerados indiretamente ao longo da cadeia produtiva 

O modelo de geração de emprego do BNDES utiliza a base de dados constante no Sistema de 

Contas Nacionais publicados pelo IBGE para diversos setores da economia e calcula a geração/manutenção 

de empregos considerando o valor do investimento total, que engloba tanto os financiamentos do BNDES 

quanto os recursos próprios e de terceiros alocados no projeto. 

Em 2017, a geração de empregos dos projetos financiados com participação de recursos do 

FAT apresentou a distribuição apresentada no Quadro a seguir. 
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                   Quadro 15 - Geração e Manutenção de Empregos 
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Quadro 16 - Ação 00H4 - Seguro-Desemprego – OFSS 

Identificação da Ação 

Responsabilidade da UPC na execução da ação: ( X ) Integral      (     ) Parcial 

Ação: 00H4  Tipo: Atividade 

Titulo: Seguro Desemprego 

Iniciativa: Representa o próprio Objetivo 

Objetivo: 0287 – Fortalecer o Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda por meio do aprimoramento das 
políticas de Intermediação de Mão de Obra, Qualificação Profissional e concessões de benefícios 

Programa: 2071 – Promoção do Trabalho Decente e Economia Solidária  Tipo: Temático 

UO: 40901 - FAT 

Ação Prioritária: (   )Sim  ( X )Não Caso Positivo: (   )PAC (   )Brasil sem Miséria 

Lei Orçamentária do Exercício 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação Despesa Restos a pagar inscritos 2016 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processado Não processado 

41.648.218.241 43.227.193.232 38.007.145.139 37.836.380.520 37.238.665.941 597.714.579 170.764.619 

Execução Física 

Descrição da Meta Unidade de Medida 
Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

     
Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 

Valor em 1º de 
janeiro 

Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição de Meta Unidade de Medida Realizado 

782.957.208 702.752.794 3.787.520  
  

Fonte: Financeiro: SIAFI. Físico: SPPE. 

 

O pagamento do benefício do Seguro-Desemprego, instituído pela Lei nº 7.998, de 1990, na 

forma disciplinada pela Lei nº 13.134, de 16 de junho de 2015, tem como finalidade prover assistência 

financeira temporária a trabalhadores celetistas desempregados, em virtude de dispensa sem justa causa, e 

que atendam aos requisitos de habilitação estabelecidos pelo Codefat. 

Nos termos da legislação vigente, o benefício do seguro-desemprego será concedido ao 

trabalhador desempregado, por período máximo variável de 3 (três) a 5 (cinco) meses, de forma contínua 

ou alternada, a cada período aquisitivo, contados da data de dispensa que deu origem à última habilitação, 

cuja duração é definida pelo Codefat. 

O período máximo poderá ser excepcionalmente prolongado por até 2 (dois) meses, para 

grupos específicos de segurados, a critério do Codefat, desde que o gasto adicional representado por esse 

prolongamento não ultrapasse, em cada semestre, 10% (dez por cento) do montante da reserva mínima de 

liquidez de que trata o § 2º do art. 9º da Lei nº 8.019, de 1990. 

No exercício de 2017 foram beneficiados com o recebimento do Seguro-Desemprego 7,6 

milhões de trabalhadores, representando decréscimo de 3,8% em relação ao exercício anterior (7,9 

milhões), e foram executados 87,9% do orçamento aprovado, com dispêndio de R$ 38,0 bilhões, 0,53% 

superior ao executado em 2016, no montante de R$ 37,8 bilhões. 

As despesas com o pagamento do Seguro Desemprego são custeadas com recursos do FAT, 

que tem como principal fonte de recursos a receita da arrecadação da Contribuição PIS/PASEP. No exercício 

de 2017, a Secretaria do Tesouro Nacional oportunamente atendeu as solicitações de repasses de recursos, 

permitindo a manutenção de saldo positivo da conta suprimento para pagamento dos benefícios. 
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Quadro 17 - Ação 0581 - Abono Salarial - OFSS 

Identificação da Ação 

Responsabilidade da UPC na execução da ação: ( X ) Integral      (     ) Parcial 

Ação: 0581  Tipo: Atividade 

Titulo: Pagamento do Abono Salarial 

Iniciativa: Representa o próprio Objetivo 

Objetivo: 0287 – Fortalecer o Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda por meio do aprimoramento das 
políticas de Intermediação de Mão de Obra, Qualificação Profissional e concessões de benefícios 

Programa: 2071 – Promoção do Trabalho Decente e Economia Solidária  Tipo: Temático 

UO: 40901 - FAT 

Ação Prioritária: (   )Sim  ( X )Não Caso Positivo: (   )PAC (   )Brasil sem Miséria 

Lei Orçamentária do Exercicio 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação Despesa Restos a pagar inscritos 2016 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processado Não processado 

15.792513.603 16.776.025.745 16.229.021.360 15.929.021.360 15.929.021.360 - 300.000.000 

Execução Física 

Descrição da Meta Unidade de Medida 
Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

     
Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 

Valor em 1º de 
janeiro 

Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição de Meta Unidade de Medida Realizado 

637.077.960 636.877.718 200.242  
  

Fonte: Financeiro: SIAFI. Físico: SPPE. 

 

Essa ação consiste no pagamento do benefício Abono Salarial ao trabalhador, estabelecido no 

§ 3º do art. 239 da Constituição Federal, regulamentado pelo art. 9º da Lei 7.998, de 1990, e Resoluções do 

CODEFAT. 

O benefício Abono Salarial é um importante instrumento de combate às desigualdades 

individuais de renda, que proporciona melhorias na qualidade de vida de populações menos favorecidas. 

No exercício de 2017, receberam Abono Salarial 23,2 milhões de trabalhadores, representado acréscimo de 

1,31% em relação ao exercício anterior (22,9 milhões), e foram empenhados 96,7% do orçamento 

aprovado, com dispêndio de R$ 16,2 bilhões, 9,5% inferior ao executado em 2016, no montante de R$ 17,9 

bilhões.  

   Quadro 18 - Execução do Abono Salarial e do Seguro-Desemprego, por modalidade 

Dotação Autorizada Valor Empenhado % Execução
Distribuição % da 

Execução

581 - ABONO SALARIAL 17.931,73                     16.776,03                     16.229,02                     96,74% 29,92%

00h4 - SEG. DESEMPREGO 37.772,21                     43.227,19                     38.007,15                     87,92% 70,08%

SD Formal 35.609,00                     39.444,35                     34.623,36                     87,78% 63,84%

SD Pescador 1.447,01                       2.669,74                       2.434,28                       91,18% 4,49%

SD Doméstico 330,90                           645,43                           630,69                           97,72% 1,16%

SD Resgatado 2,34                               1,53                               1,49                               97,72% 0,00%

Bolsa Qualificação 157,96                           138,86                           120,04                           86,45% 0,22%

PSE 225,00                           327,28                           197,28                           60,28% 0,36%

TOTAL 55.703,94                    60.003,22                    54.236,17                    90,39% 100,00%

Valor Empenhado 

em 2016
Ações

2017

 
Fonte: Tesouro Gerencial. 
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Em se tratando das duas ações com maior impacto financeiro ao FAT, evidencia-se no Quadro 18 

que foram pagos no exercício de 2017 R$ 54,2 bilhões aos beneficiários do seguro Desemprego e Abono 

Salarial. 

Considerando que grande parte das ações do Ministério é custeada com recursos do FAT, a seguir, 

relativamente a cada ação de responsabilidade da SPPE, apresentamos os dados da identificação, execução 

orçamentária e financeira da LOA 2017 e restos a pagar não processados - exercícios anteriores, e, na 

sequência, comentários a respeito da execução no exercício. As referidas ações constam detalhadas no 

Relatório de Gestão da SPPE.  

   Quadro 19 - Ação 2C43 - Gestão Participativa do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT - OFSS 

Identificação da Ação 

Responsabilidade da UPC na execução da ação: ( X ) Integral      (     ) Parcial 

Ação: 2C43  Tipo: Atividade 

Titulo: Gestão Participativa do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT 

Iniciativa: Fortalecer a participação e controle social do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda 

Objetivo: 0287 - Fortalecer o Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda por meio do aprimoramento das políticas 

de intermediação de mão de obra, qualificação profissional e concessão de benefícios. 

Programa: 2071 - Promoção do Trabalho Decente e Economia Solidária 

UO: 40901 - FAT 

Ação Prioritária: (   )Sim ( X )Não Caso Positivo: (   )PAC (   )Brasil sem Miséria 

Lei Orçamentária Anual -  2017 

Execução Orçamentária e Financeira (R$ 1,00) 

Dotação Despesa Restos a pagar inscritos 2017 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processado Não processado 

2.500.000 3.200.000 2.173.819 1.294.805 1.294.805 - 879.014 

Execução Física 

Descrição da Meta Unidade de Medida 
Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

Fórum apoiado unidade 2 - 2 

Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores  

Execução Orçamentária e Financeira (R$ 1,00) Execução Física - Metas 

Vr. 01/01/2017 Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição de Meta Unidade de Medida Realizado 

3.154.442 1.784.368 995 Fórum apoiado unidade 2 

FONTE: Financeiro: SIAFI. Físico: SPPE. 

 

O valor empenhado (R$2.173.819) corresponde a 68% da dotação orçamentária final 

(R$3.200.000). A Ação possibilitou a execução de algumas atividades de competência da Secretaria 

Executiva do CODEFAT, custeando: I) as diárias e passagens para os membros do CODEFAT e do GTFAT; II) 

os serviços de taquigrafia, gravação e degravação das reuniões dos 2 fóruns; e, III) desenvolvimento, pela 

DATAPREV, do Sistema de Gestão Operacional do CODEFAT – SiGOC, constituído de cinco subsistemas, bem 

como a manutenção dos subsistemas já desenvolvidos: SINPAT Web e Portal FAT. 

Além disso, foram custeados por esta ação produtos elaborados pela Universidade Federal do 

Ceará (UFC), no âmbito do Termo de Cooperação para Descentralização de Crédito nº 10/2015, celebrado 
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entre a Secretaria de Políticas Públicas de Emprego (SPPE) e a Universidade. Embora tenha havido um 

termo aditivo para suspensão de metas devido à restrição orçamentária e financeira no exercício, as metas 

que já se encontravam em execução foram continuadas para sua completude, e dentro do limite do recurso 

já repassado.  

O apoio aos referidos fóruns também foi viabilizado mediante a produção e entrega aos 

representantes/conselheiros, nas reuniões ordinárias do GTFAT e do CODEFAT, de relatórios bimestrais da 

execução física e financeira das ações/programas custeadas com recursos do Fundo de Amparo ao 

Trabalhador (Informe PROGER e Boletim de Informações Financeiras do FAT), e Boletim com dados, 

indicadores e ações sob a gestão da SE-CODEFAT (Boletim da Secretaria Executiva do CODEFAT). 

Quanto aos recursos inscritos em restos a pagar, foram custeadas no exercício de 2017, com 

RAP/2016, as atividades a seguir: i) passagens para os membros do CODEFAT e do GTFAT; e, ii) 

desenvolvimento, pela DATAPREV, do Sistema de Gestão Operacional do CODEFAT – SiGOC, constituído de 

cinco subsistemas, bem como a manutenção dos subsistemas já desenvolvidos: SINPAT Web e Portal FAT. 

No que tange a execução física, foi alcançada a meta estabelecida para a ação, ou seja, o apoio 

aos dois fóruns: Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (CODEFAT) e Grupo Técnico do 

FAT (GTFAT), tendo sido realizadas um total de 14 reuniões no período de janeiro a dezembro de 2017, 

sendo 7 do CODEFAT e 7 do GTFAT. 

É importante ressaltar que o SINPAT foi desenvolvido para controle e gerenciamento de bens 

do FAT, adquiridos por meio de convênio. No exercício de 2015, foram registrados 210.411 bens, no valor 

total de R$92.560.196,46. Merece destaque que a gestão dos bens pelo sistema conta com uma 

ferramenta de vanguarda na coleta e armazenamento de dados, via aplicativo de celular, o qual capta os 

dados dos códigos de barra das plaquetas de RGP, permitindo batimento de dados com o banco do 

Sistema. É de fundamental importância, portanto, a manutenção desse Sistema para a regular gestão da 

Rede SINE, no que respeita ao controle dos bens móveis utilizados pela Rede para atendimento dos 

trabalhadores. 

Já o Portal FAT, esse viabiliza a divulgação de todas as resoluções emitidas pelo CODEFAT, as 

atas de todas as reuniões do Conselho e de seu grupo técnico, o GTFAT, calendário de reuniões, 

informações sobre execução de programas e ações e boletins produzidos por todas as áreas que executam 

recursos do FAT, dentre outros. No exercício de 2017 o Portal FAT registrou 672.001 visitas, com 922.039 

exibições de páginas, 39.606 buscas no seu website, 44.818 downloads e 289.183 links externos. 

Sobre os valores inscritos em restos a pagar em 2017, ainda não processados, esses permitirão 

a continuidade de atividades do Sistema de Monitoramento e Avaliação (SMA) do Programa do Seguro-

Desemprego (PSD), bem como o desenvolvimento, pela DATAPREV, do Sistema de Gestão Operacional do 

CODEFAT – SiGOC, constituído de cinco subsistemas, bem como a manutenção dos subsistemas já 

desenvolvidos: SINPAT Web e Portal FAT. 

 

 

 



40 Relatório de Gestão de 2017 

 

Quadro 20 - Ação 20JT - Manutenção, Modernização e Ampliação da Rede de Atendimento do Programa 
do Seguro-Desemprego no Âmbito do Sistema Nacional de Emprego - SINE - OFSS 

Identificação da Ação 

Responsabilidade da UPC na execução da ação: ( X ) Integral      (     ) Parcial 

Ação: 20JT  Tipo: Atividade 

Titulo: Manutenção, Modernização e Ampliação da Rede de Atendimento do Programa do Seguro-Desemprego 

no Âmbito do Sistema Nacional de Emprego - SINE 

Iniciativa: Representa o próprio objetivo 

Objetivo: 0287 - Fortalecer o Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda por meio do aprimoramento das 

políticas de intermediação de mão de obra, qualificação profissional e concessão de benefícios. 

Programa: 2071 - Promoção do Trabalho Decente e Economia Solidária 

UO: 40901 - FAT 

Ação Prioritária: (   )Sim  ( X )Não Caso Positivo: (   )PAC (   )Brasil sem Miséria 

Lei Orçamentária Anual -  2017 

Execução Orçamentária e Financeira (R$ 1,00) 

Dotação Despesa Restos a pagar inscritos 2017 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processado Não processado 

88.100.000 34.507.946 34.437.100 - - - 34.437.100 

Execução Física 

Descrição da Meta Unidade de Medida 
Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

Atendimento realizado unidade 17.364.171 17.364171 - 

Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores 

Execução Orçamentária e Financeira (R$ 1,00) Execução Física - Metas 

Vr. 01/01/2017 Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição de Meta Unidade de Medida Realizado 

48.977.852 5.511.733 - Atendimento realizado unidade 23.368.630 

FONTE: Financeiro: SIAFI. Físico: SPPE. 

Na Ação Orçamentária 20JT – “Manutenção, Modernização e Ampliação da rede de 

atendimento do Programa do Seguro-Desemprego no âmbito do SINE”, em 2017, foram empenhados R$ 

34,4 milhões. A execução orçamentário do período (acumulado de janeiro a dezembro de 2017) foi 

realizada com Restos a Pagar de anos anteriores, ficando o recurso da LOA 2017 empenhado e a ser 

executado em 2018. Isso ocorreu devido aos atrasos na definição do limite de empenho da ação 

orçamentária, no processo de distribuição dos recursos e no processo de execução dos convenentes, todos 

esses, fatores determinantes para uma boa execução ou não dos recursos. Não obstantes tais dificuldades, 

a rede de atendimento empenhou esforços em manter ativas as principais ações do SINE, quais sejam 

aquelas voltadas à intermediação e à habilitação do trabalhador ao seguro-desemprego. 

Uma das dificuldades apresentadas em relação aos altos valores inscritos em restos a pagar e 

ao não pagamento dos valores da LOA 2017 é a forma de instrumentalização das ações do SINE. O 

instrumento de convênio (plurianual) é a modalidade de descentralização de recursos utilizada pelo MTb 

para a execução das ações relativas à rede de atendimento do SINE. Ao longo dos anos, constatou-se que 

esse instrumento não é adequado para realizar políticas públicas de natureza continuada, como o SINE, 

uma vez que o convênio utiliza a lógica de realização de atividades e ações com começo, meio e fim em 

cada nova etapa. Além disso, desde o ano de 2015, os planos de trabalho apresentados pelos convenentes, 

a cada nova etapa do convênio, devem apresentar detalhamentos posto a posto, o que torna a análise mais 
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demorada, haja vista que os convênios estaduais possuem vários postos de atendimento. Isso, junto à 

insuficiência da equipe operacional do Ministério, impossibilita a execução da LOA no próprio exercício. 

Quanto à rede de atendimento do Sistema Nacional de Emprego - SINE, esta conta atualmente 

com aproximadamente 1.445 postos de atendimento, mantidos por meio de 72 convênios celebrados todas 

as unidades da Federação e 45 municípios com mais de 200 mil habitantes, para os quais são repassados 

recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT para a manutenção da rede. Em termos de execução 

física em restos a pagar de exercício anteriores, a Ação 20JT registrou 23.368.630 atendimentos realizados 

na rede SINE. É importante mencionar que ao longo dos últimos dois anos vem ocorrendo uma redução do 

quantitativo de postos de atendimento, o que configura reflexo da restrição orçamentária e financeira 

ocorrida ao longo dos anos e do tipo de instrumento utilizado e seus procedimentos para o repasse dos 

recursos. 

Diante desse cenário, o Ministério continua envidado esforços com o intuito promover 

melhorias na forma de gestão integral do SINE, além da forma de operacionalização da descentralização 

dos recursos. Neste sentido, em 2017, deu-se continuidade ao empenho de se propor esta melhoria, por 

meio de Projeto de Lei de autoria do Poder Executivo, chamado PL SINE, que visa regular, em todo o 

território nacional, a execução das políticas públicas de emprego, trabalho e renda, dotando-as de uma 

nova estrutura para a gestão e operacionalização das suas ações e serviços, a fim de que, a partir dessas 

disposições basilares, o CODEFAT possa concluir tal regulamentação com a redação de uma norma 

operacional básica, que coloque os dispositivos complementares. Em 2016, referido PL foi tramitado no 

Congresso Nacional, sob Projeto de Lei (PL) nº 5.278,   e,  finalizou o ano de 2017 no Senado Federal, sob no 

Projeto de Lei da Câmara n°183/2017.  Este projeto tem o apoio do governo federal, tendo em vista a 

importância do SINE e o que este Sistema representa para o empregador, para o trabalhador e, portanto, 

para o mercado de trabalho brasileiro.  É inegável a necessidade de melhorias na rede de atendimento do 

SINE, o que se espera alcançar com a aprovação desta legislação e consequente implementação de novas 

formas de gestão e operacionalização da rede de atendimento. 

Quadro 21 - Ação 2553 - Identificação da População por meio da Carteira de Trabalho e Previdência Social 
- CTPS - OFSS 

Identificação da Ação 

Responsabilidade da UPC na execução da ação: ( X ) Integral      (     ) Parcial 

Ação: 2553  Tipo: Atividade 

Titulo: Identificação da População por meio da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS 

Iniciativa: Representa o próprio objetivo 

Objetivo: 0287 - Fortalecer o Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda por meio do aprimoramento das 

políticas de intermediação de mão de obra, qualificação profissional e concessão de benefícios. 

Programa: 2071 - Promoção do Trabalho Decente e Economia Solidária  Tipo: Temático 

UO: 40901 - Fundo de Amparo ao Trabalhador 

Ação 

Prioritária: 

(   )Sim  ( X )Não Caso Positivo: (   )PAC (   )Brasil sem Miséria 

Lei Orçamentária Anual -  2017 

Execução Orçamentária e Financeira (R$ 1,00) 

Dotação Despesa Restos a pagar inscritos 2017 
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Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processado Não processado 

9.100.000 15.420.000 14.679.228 2.031.906 2.031.906 - 12.647.322 

Execução Física 

Descrição da Meta Unidade de Medida 
Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

Carteira de trabalho emitida unidade 5.700.000 5.700.000 4.765.988 

Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores 

Execução Orçamentária e Financeira (R$ 1,00) Execução Física - Metas 

Vr. 

01/01/2017 
Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição de Meta 

Unidade de 

Medida 
Realizado 

827.569 383.745 443.824 CTPS emitida unidade 1.000.000 

FONTE: Financeiro: SIAFI. Físico: SPPE. 

 A Ação 2553 – Identificação da População por meio da Carteira de Trabalho e Previdência 

Social - CTPS destina-se ao custeio da fabricação do documento (manual e informatizada), compra de 

equipamentos e gestão da emissão da CTPS (Correios, diárias e passagens para  o treinamento de 

servidores). Em 2017, foram empenhados R$ 14,7 milhões, liquidados e pagos R$ 2,0 milhões.  O valor 

liquidado refere-se aos custos com a gestão de ações necessárias a emissão de CTPS e demais atividades 

necessárias para a distribuição e emissão do documento, sendo a maior parte desse montante a despesa 

com a confecção da caderneta da CTPS no valor de cerca de R$ 1,5 milhão. Dos mais de R$ 12 milhões 

inscritos em restos a pagar não processado, R$ 11,9 milhões dizem respeito ao restante das cadernetas de 

CTPS a serem produzidas e entregues em 2018, o que possibilitará atender às emissões solicitadas naquele 

exercício, e na medida do possível recompor o estoque de segurança do MTb, vez que nova contratação de 

produção de cadernetas somente após vencido o prazo da última ata de registro de preço, o que será mais 

para os últimos três meses de 2018. 

No que se refere à execução física da meta constante da LOA 2017, foram 4.765.988 CTSP 

emitidas, utilizando-se o estoque de segurança. O quantitativo abaixo da meta inicialmente prevista deve-

se ao aumento da emissão da CTPS informatizada, o que levou a diminuição da quantidade de emissão de 

2ª vias e outras emissões.  Quanto à execução  em 2017 de restos a pagar de anos anteriores, o  montante 

de R$ 383.745,00 refere-se à confecção de 1 milhão de CTPS manual e  ao pagamento da Empresa 

Brasileira de Correios e Telégrafos pelos serviços de remessa de cadernetas, documentos e insumos às SRTb 

para emissão da CTPS. 

  Quadro 22 - Ação 20Z1 - Qualificação Social e Profissional de Trabalhadores - OFSS 

Identificação da Ação 

Responsabilidade da UPC na execução da ação: ( X ) Integral      (     ) Parcial 

Ação: 20Z1  Tipo: Atividade 

Titulo: Qualificação Social e Profissional de Trabalhadores 

Iniciativa: Aprimorar as ações de intermediação de mão de obra e de qualificação social e profissional 

Objetivo: 0287 - Fortalecer o Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda por meio do aprimoramento das políticas de 

intermediação de mão de obra, qualificação profissional e concessão de benefícios. 

Programa: 2071 - Promoção do Trabalho Decente e Economia Solidária  Tipo: Temático 

UO: 40901 - FAT 

Ação Prioritária: (   )Sim  ( X )Não Caso Positivo: (   )PAC (   )Brasil sem Miséria 
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Lei Orçamentária Anual -  2017 

Execução Orçamentária e Financeira (R$ 1,00) 

Dotação Despesa Restos a pagar inscritos 2017 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processado Não processado 

103.692.541 65.669.768 58.585.450 17.377.950 17.377.950 
 

41.207.500 

Execução Física 

Descrição da Meta Unidade de Medida 
Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

Trabalhador qualificado unidade 57.191 57.191 8.688 

Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores 

Execução Orçamentária e Financeira (R$ 1,00) Execução Física - Metas 

Vr. 01/01/2017 Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição de Meta Unidade de Medida Realizado 

- - - Trabalhador qualificado unidade - 

FONTE: Financeiro: SIAFI. Físico: SPPE. 

As ações qualificação social e profissional no âmbito do Ministério do Trabalho foram objeto 

de reestruturação durante o ano de 2016, e início do ano de 2017. Em abril de 2017 o Plano Nacional de 

Qualificação – PNQ foi reestruturado e passou a denominar-se Programa Brasileiro de Qualificação Social e 

Profissional - Qualifica Brasil.  

Dentre as atividades desse novo programa foi prevista a modalidade de qualificação à 

distância. No dia 21 de novembro de 2017 foi lançada a plataforma EAD Escola do Trabalhador. Essa 

plataforma é fruto da celebração do TED Nº 01/2017 entre o Ministério do Trabalho e a Universidade de 

Brasília. O Projeto estima a qualificação de 6 milhões de trabalhadores, sendo o custo aproximado de R$ 

3,33 por trabalhador. No ano de 2017 foi repassada a primeira parcela do pagamento desse TED, no valor 

de R$ 5.377.950,00.  Na primeira etapa de disponibilização de cursos, em um contexto de piloto, foram 

disponibilizados 21 cursos de curta duração, do tipo formação inicial continuada (FIC), tendo sido realizadas 

174.798 matrículas, destes estando aptos a serem certificados 14.998 trabalhadores, até 31 de dezembro 

de 2017, conforme demonstrado na tabela a seguir. 

Tabela 1 - Escola do Trabalhador - Quantidades absolutas de inscrições solicitadas, efetivadas, com 
primeiro acesso e aptos a serem certificados 

CURSO 
QUANTIDADE 

Matrícula Certificado 

Inglês aplicado ao mundo do trabalho 37.137 2.503 

Introdução ao Excel 30.037 2.104 

Segurança da informação 19.033 1.478 

Edição e tratamento de imagens 14.703 1.102 

Fundamentos e processos de gestão de recursos humanos 12.674 1.339 

Português Básico para o mundo do trabalho 11.167 855 

Demonstrações contábeis e sua análise 8.751 791 

Criando um negócio de sucesso 8.658 551 

Higiene na Indústria de Alimentos 4.529 461 

Cuidando de pessoas idosas 4.464 642 

Agenciamento de viagens 4.453 392 
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Conhecendo o perfil do Agente Comunitário de Saúde e o seu processo de trabalho 3.443 376 

Elaboração de folha de pagamento de empresas 3.212 473 

Análise de riscos na construção civil 2.902 339 

Processos Industriais 2.386 415 

Análise de Investimento 2.353 169 

Gestão da Qualidade 1.698 364 

Espanhol Aplicado ao Trabalho 1.488 358 

Comunicação Escrita para o Trabalho 1.462 247 

Empreendedorismo na Pesca 214 27 

Planejamento de negócios na pesca 34 12 

TOTAL 174.798 14.998 

 Fonte: DPE/MTb – Escola do Trabalhador. 

 Também foi firmado o TED nº 02/2017 com a Universidade Federal do Estado do Rio de 

Janeiro – UNIRIO, para promover a qualificação de 20 mil trabalhadores. Porém com previsão de início das 

aulas apenas no ano de 2018.  

No que tange à execução física, o valor informado de meta executado de 8.688 trabalhadores, 

corresponde ao valor liquidado dividido pelo custo de qualificação de 1 trabalhador (R$2.000,00).   

Outro projeto no âmbito do Programa Qualifica Brasil foi cadastrado no SICONV o programa 

sob o nº 3800020170009, pretendendo atender a propostas da Administração Pública Municipal, 

Administração Pública Estadual ou do Distrito Federal. O período de recebimento de propostas foi de 23 de 

junho de 2017 a 26 de novembro de 2017.   Foram recebidas 586 propostas das quais, após análise,  foram 

firmados 43 convênios (39 com Municípios e 4 com Estados), com o alcance de  19.702 trabalhadores em 

13 Unidades da Federação. Considerando tais convênios foram celebrados no último bimestre de 2017, os 

recursos para estes convênios foram empenhados em 2017 e inscritos em restos a pagar. 

Quadro 23 - Ação 20Z3 - Apoio Operacional ao Pagamento do Seguro-Desemprego e do Abono Salarial - 
OFSS 

Identificação da Ação 

Responsabilidade da UPC na execução da ação: ( X ) Integral      (     ) Parcial 

Ação: 20Z3  Tipo: Atividade 

Titulo: Apoio Operacional ao Pagamento do Seguro-Desemprego e do Abono Salarial 

Iniciativa: Representa o próprio objetivo 

Objetivo: 0287 - Fortalecer o Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda por meio do aprimoramento das políticas 

de intermediação de mão de obra, qualificação profissional e concessão de benefícios. 

Programa: 2071 - Promoção do Trabalho Decente e Economia Solidária 

UO: 40901 - FAT 

Ação Prioritária: (   )Sim  ( X )Não Caso Positivo: (   )PAC (   )Brasil sem Miséria 

Lei Orçamentária Anual -  2017 

Execução Orçamentária e Financeira (R$ 1,00) 

Dotação Despesa Restos a pagar inscritos 2017 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processado 
Não 

processado 

6.100.000 18.514.380 6.646.418 152.411 152.411 - 6.494.007 

Execução Física 
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Descrição da Meta Unidade de Medida 
Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

Benefício processado unidade 12.782.053 12.782.053 12.782.053 

Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores 

Execução Orçamentária e Financeira (R$ 1,00) Execução Física - Metas 

Vr. 01/01/2017 Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição de Meta Unidade de Medida Realizado 

21.104.557 19.471.319 435.722 Benefício processado unidade 17.812.990 

FONTE: Financeiro: SIAFI. Físico: SPPE. 

A Ação 20Z3 custeia serviços operacionais necessários ao pagamentos dos benefícios do 

Seguro-Desemprego e do Abono Salarial, executados por pessoas jurídicas públicas e privadas, com 

exceção das despesas com tarifas bancárias pagas à Caixa Econômica Federal – CAIXA, agente financeiro 

pagador do Seguro-Desemprego e do Abono Salarial PIS, e ao Banco do Brasil S/A – BB, agente financeiro 

pagador do Abono Salarial PASEP. 

Em 2017, o montante empenhado na Ação 20Z3 foi para o custeio de despesas contratuais de 

processamento de dados pela DATAPREV relativos ao Seguro-Desemprego e Abono Salarial, despesas com 

serviços postais para envio de notificações e documentos,  despesas administrativas nas SRTE para 

recepção de requerimentos e outras ações relativas ao benefício Seguro-Desemprego, mais precisamente 

nas modalidades Bolsa Qualificação e Pescador Artesanal. 

Na comparação com o exercício de 2016, verifica-se que houve uma redução de mais de 80% 

no montante empenhado em 2017. Essa redução deveu-se a uma série de fatores. Em 2017, (i) não foi 

tivemos a despesa com o envio de notificações aos beneficiários do Abono Salarial que não foram sacar o 

benefício, uma vez que se observou que das notificações enviadas anteriormente mais de 40% foram 

devolvidas por não localização do trabalhador nos endereços constantes das bases do PIS e do PASEP; (ii) 

devido ao corte orçamentário pela via da limitação de empenho, foi suspenso o custeio da despesa com a 

Central de Atendimento 158, sendo essa despesa custeada em ação gerenciada pelo Gabinete do Ministro; 

(iii) não houve a realização da despesa integral com o item Sistema Abono Salarial - SASPP no âmbito do 

Contrato 19/2012 com a DATAPREV, nos exercícios anteriores esse item era objeto de faturamento único 

entre final de junho e início de julho, no entanto, em 2017, por falta de disponibilidade orçamentária, não 

houve o aditamento desse item contratual nos moldes dos exercícios anteriores, sendo posteriormente 

acertado com a DATAPREV para que esse item contratual fosse faturado como os demais sistemas, ou seja, 

na base de Taxa Mensal, para se viabilizar aditamento contratual com a dotação orçamentária disponível à 

época, até que se resolvesse a situação de disponibilidade orçamentária e a nova contratação; (iv) também 

não houve em 2017 custeio de despesa com o pagamento de dívida contratual de exercícios anteriores, 

como foi o caso de 2016 quando se pagou cerca de R$ 1,9 milhão de dívida do contrato da Central de 

Atendimento 158. Em síntese, o maior item de custo da ação em 2017 foi o custeio dos serviços do Sistema 

SASPP – transacional e base de gestão, prestados pela DATAPREV, agora com faturamento mensal.   
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Tabela 2 - Despesa empenhada na Ação 20Z3 - Apoio Operacional ao Pagamento do Seguro-Desemprego e do 
Abono Salarial 

Despesa 
Valor Empenhado (R$ 1,00) 

2017 ΔH 2016 

Contratos DATAPREV (SD e SASPP)   6.494.006,29  -73,01%   24.063.603,09  

Contrato ECT - Correios - SD      120.649,37  -64,51%        339.947,81  

Contrato ECT - Correios - Abono Salarial                        -    -100%     2.306.607,00  

Contrato - Central de Atendimento 158 - Abono Salarial                        -    -100%     3.430.933,00  

Contrato - Central de Atendimento 158 - Seguro-Desemprego                        -    -100%     7.224.391,03  

Despesas STRb - SD e Abono Salarial         31.761,85  -23,99%           41.788,58  

Aquisição de equipamentos                        -    -100%        790.000,00  

Total   6.646.417,51  -82,60%   38.197.270,51  

  Fonte: SIAFI Fonte: SIAFI, com formato de agregação pela SPPE. 

Quanto às despesas com os serviços prestados pelos agentes financeiros no pagamento dos 

benefícios Seguro-Desemprego e Abono Salarial, ressaltamos que elas correm à conta da Ação 00M4 - 

Remuneração de Agentes Financeiros, como Operação Especial, com recursos da UO 71104 - Remuneração 

de Agentes Financeiros - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, sendo a unidade responsável a 

Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração daquele ministério. Os recursos são 

descentralizados pelo Ministério da Fazenda ao Ministério do Trabalho, por meio da CGRL/MTb, como 

unidade gestora dos contratos firmados com a Caixa Econômica Federal - CAIXA, relativamente à prestação 

de serviços no pagamento dos benefícios Seguro-Desemprego e Abono Salarial PIS, e com o Banco do Brasil 

S/A - BB, relativamente à prestação de serviços no pagamento do benefício Abono Salarial PASEP. Cabe à 

SPPE, como unidade demandante, atestar os serviços prestados e faturados, conforme documentação 

comprobatória da execução e cobrança dos serviços apresentada pelos agentes financeiros à CGRL/MTb, 

que por sua vez, a encaminha a esta UPC. Em 2016, foram empenhados R$ 467,9 milhões e pagos R$ 448,3 

milhões, observando-se que no ano houve o pagamento de dívidas de exercícios anteriores à CAIXA no 

valor de cerca de R$ 338,4 milhões, sendo que deste montante de dívida, R$ 190,6 milhões foram de 

valores nominais de serviços e R$ 147,8 milhões de encargos contratuais pelo atraso no pagamento de 

faturas desde 2011. Já no exercício de 2017, não havendo mais pagamentos de dívidas de exercícios 

anteriores, o montante da despesa corrente empenhada foi de R$ 156,2 milhões, tendo sido pago o 

montante de R$ 140 milhões e inscrito em restos a pagar o valor de R$ 16,2 milhões. 

Quadro 24 - Ação 20YY - Estudos, Pesquisas e Geração de Informações sobre Trabalho, Emprego e Renda 
- OFSS 

Identificação da Ação 

Responsabilidade da UPC na execução da ação: ( X ) Integral      (     ) Parcial 

Ação: 20YY  Tipo: Atividade 

Titulo: Estudos, Pesquisas e Geração de Informações sobre Trabalho, Emprego e Renda 

Iniciativa: Representa o próprio objetivo 

Objetivo: 0287 - Fortalecer o Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda por meio do aprimoramento das políticas 

de intermediação de mão de obra, qualificação profissional e concessão de benefícios. 

Programa: 2071 - Promoção do Trabalho Decente e Economia Solidária 

UO: 40901 - FAT 

Ação Prioritária: (   )Sim  ( X )Não Caso Positivo: (   )PAC (   )Brasil sem Miséria 
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Lei Orçamentária Anual -  2017 

Execução Orçamentária e Financeira (R$ 1,00) 

Dotação Despesa Restos a pagar inscritos 2017 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processado Não processado 

6.684.538 5.690.367 1.495.810 35.000 - 35.000 1.460.810 

Execução Física 

Descrição da Meta Unidade de Medida 
Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

Relatório emitido unidade 418 418 7 

Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores 

Execução Orçamentária e Financeira (R$ 1,00) Execução Física - Metas 

Vr. 01/01/2017 Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição de Meta Unidade de Medida Realizado 

2.583.347 2.382.747 75 Relatório emitido unidade 12 

FONTE: Financeiro: SIAFI. Físico: SPPE. 

A ação 20YY - Estudos, Pesquisas e Geração de Informações sobre Trabalho, Emprego e Renda 

custeou em 2017 pesquisa e estudos sobre o mundo do trabalho, bem como atividades relacionadas ao 

Observatório de Mercado de Trabalho.  

Os recursos da LOA 2017 foram destinados à implementação de unidade locais de 

observatório do mercado de local por meio da celebração de Termo de Execução Descentralizada com 

Universidades Federais do Pernambuco e Campina Grande, tendo sido descentralizado o valor de R$70 mil, 

mas empenhado apenas R$ 35 mil.   

Também foi dada continuidade ao Convênio nº 811485/2014 celebrado com o DIEESE, tendo 

sido realizadas ações de Produção de Estudos e Pesquisas sobre o Mercado de Trabalho e as Políticas 

Públicas de Emprego, Trabalho e Renda e de Apoio a Articulação da Rede Nacional de Observatórios do 

Trabalho, dentre outras. No mês de dezembro de 2017 foi empenhado o valor de R$ 1.460.810,00 com 

recursos provenientes de emendas parlamentares individuais. 

Outra atividade custeada parcialmente pela Ação 20YY é a Pesquisa de Emprego e 

Desemprego – PED via convênio com Unidade da Federação (execução da pesquisa de campo) e DIEESE 

(coordenação da pesquisa). Não houve repasse de recursos da LOA 2017 para custear a PED. Os repasses 

foram oriundos de recursos inscritos em restos a pagar de anos anteriores. 

Mais uma vez, devido a não liberação de cota orçamentária (limite de empenho), embora 

houvesse dotação para tanto, a execução na Ação 20YY se resumiu basicamente a emendas parlamentares 

individuais impositivas. Com isso, também tivemos que suspender a alocação de novos recursos para o 

custeio da realização da Pesquisa de Emprego e Desemprego – PED, mantendo apenas os valores que já 

haviam sido inscritos em restos a pagar de exercícios anteriores. E, para 2018, ao que tudo indica, a 

suspensão continuará. 

Ainda, no ano de 2017, teve continuidade a ação de execução de parcerias através de Termos 

de Execução Descentralizadas celebrados com as Universidades Federais do Pará, Maranhão e Pelotas para 

implementação de unidades locais de observatório do mercado de trabalho, envolvendo a elaboração de 

relatórios de análises conjunturais do mercado de trabalho das suas respectivas regiões,  com ações 
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executadas com recursos descentralizados no ano de 2016. Devido à ausência de recursos foi paralisado 

temporariamente TED com o IPEA que tem como objeto a disponibilização de dados, a conjugação de 

esforços, competências e conhecimentos para o aprimoramento das políticas empreendidas pelo 

Ministério. 

     Quadro 25 - Ação 20YX - Cadastros Públicos na Área de Trabalho e Emprego - OFSS 

Identificação da Ação 

Responsabilidade da UPC na execução da ação: ( X ) Integral      (     ) Parcial 

Ação: 20YX  Tipo: Atividade 

Titulo: Cadastros Públicos na Área de Trabalho e Emprego 

Iniciativa: Representa o próprio objetivo 

Objetivo: 0287 - Fortalecer o Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda por meio do aprimoramento das políticas 

de intermediação de mão de obra, qualificação profissional e concessão de benefícios. 

Programa: 2071 - Promoção do Trabalho Decente e Economia Solidária 

UO: 40901 - FAT 

Ação Prioritária: (   )Sim  ( X )Não Caso Positivo: (   )PAC (   )Brasil sem Miséria 

Lei Orçamentária Anual -  2017 

Execução Orçamentária e Financeira (R$ 1,00) 

Dotação Despesa Restos a pagar inscritos 2017 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processado Não processado 

24.010.000 35.993.570 31.578.486 21.741.731 21.741.731 - 9.836.755 

Execução Física 

Descrição da Meta Unidade de Medida 
Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

Cadastro mantido unidade 1 2 2 

Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores 

Execução Orçamentária e Financeira (R$ 1,00) Execução Física - Metas 

Vr. 01/01/2017 Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição de Meta 
Unidade de 

Medida 
Realizado 

23.754.665 17.431.630 683.464 Cadastro mantido unidade 2 

FONTE: Financeiro: SIAFI. Físico: SPPE. 

A ação 20YX – Cadastros Públicos na Área de Trabalho e Emprego custeou a manutenção e os 

melhoramentos dos registros administrativos, Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e Cadastro Geral 

de Empregados e Desempregados (CAGED), de forma que os dois registros administrativos foram mantidos 

em 2017. 

A RAIS processa informações sociais relativas aos vínculos empregatícios formais, visando a 

identificar os beneficiários do Abono Salarial, bem como gerar estatísticas sobre o mercado de trabalho 

formal, a serem utilizadas na elaboração e implementação de políticas públicas de trabalho, emprego e 

renda, dentre outros. A manutenção do sistema RAIS compreende: recepção das informações via internet; 

depuração das informações; geração dos cadastros para os agentes pagadores e para os órgãos previstos 

em contrato; geração do cadastro para as estatísticas; geração das informações estatísticas; montagem do 

banco de dados e disseminação. 
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Por seu turno, o CAGED constitui-se um importante registro administrativo com a finalidade de 

acompanhar as admissões e os desligamentos dos trabalhadores com contrato de trabalho em regime 

celetista, para subsidiar o pagamento do Seguro-Desemprego e manter atualizada a base de dados de 

empregados e desempregados, permitindo, assim, a geração de informações sobre o mercado de trabalho 

formal celetista.  

Considerando o limite orçamentário, cabe mencionar que os recursos não foram suficientes 

para o custeio das despesas referentes ao contrato da DATAPREV e ao contrato da Serpro em 2017 

voltados para a manutenção e aprimoramento dos registros administrativos CAGED e RAIS.  Assim, houve 

dificuldades na execução orçamentária devido a insuficiência de créditos orçamentários. 

Quadro 26 - Ação 4245 - Classificação Brasileira de Ocupações - CBO - OFSS 

Identificação da Ação 

Responsabilidade da UPC na execução da ação: ( X ) Integral      (     ) Parcial 

Ação: 4245  Tipo: Atividade 

Titulo: Classificação Brasileira de Ocupações - CBO 

Iniciativa: Aperfeiçoar sistemas e registros públicos relativos ao trabalhador 

Objetivo: 0287 - Fortalecer o Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda por meio do aprimoramento das 

políticas de intermediação de mão de obra, qualificação profissional e concessão de benefícios. 

Programa: 2071 - Promoção do Trabalho Decente e Economia Solidária 

UO: 40901 - FAT 

Ação Prioritária: (   )Sim  ( X )Não Caso Positivo: (   )PAC (   )Brasil sem Miséria 

Lei Orçamentária Anual -  2017 

Execução Orçamentária e Financeira (R$ 1,00) 

Dotação Despesa Restos a pagar inscritos 2017 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processado 
Não 

processado 

4.990.000 6.615.000 6.614.843 4.775.798 4.775.798 - 1.839.045 

Execução Física 

Descrição da Meta Unidade de Medida 
Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

Família ocupacional atualizada unidade 12 12 9 

Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores 

Execução Orçamentária e Financeira (R$ 1,00) Execução Física - Metas 

Vr. 01/01/2017 Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição de Meta Unidade de Medida Realizado 

1.018.564 1.011.469 (-7.095) Família ocupacional  unidade 1 

FONTE: Financeiro: SIAFI. Físico: SPPE. 
 

Para a uniformização das informações acerca da ocupação do trabalhador, um importante 

instrumento é a manutenção, atualização e utilização obrigatória da Classificação Brasileira de Ocupações 

(CBO), a qual é utilizada por diversas outras ações, como os registros administrativos do MTE, o Seguro-

Desemprego, aprendizagem e qualificação social e profissional. Atualmente, encontra-se em execução 

contrato com a instituição responsável pela atualização do documento. Durante o exercício de 2017 foram 
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atualizadas 9 famílias ocupacionais. A execução física da Ação 4245 não atingiu a meta prevista para o ano, 

devido a restrições orçamentárias. 

Quadro 27 - Ação 4741 - Sistema de Integração das Ações de Emprego, Trabalho e Renda - OFSS 

Identificação da Ação 

Responsabilidade da UPC na execução da ação: ( X ) Integral      (     ) Parcial 

Ação: 4741  Tipo: Atividade 

Titulo: Sistema de Integração das Ações de Emprego, Trabalho e Renda 

Iniciativa: Representa o próprio objetivo 

Objetivo: 0287 - Fortalecer o Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda por meio do aprimoramento das políticas 

de intermediação de mão de obra, qualificação profissional e concessão de benefícios. 

Programa: 2071 - Promoção do Trabalho Decente e Economia Solidária 

UO: 40901 - FAT 

Ação Prioritária: (   )Sim  ( X )Não Caso Positivo: (   )PAC (   )Brasil sem Miséria 

Lei Orçamentária Anual -  2017 

Execução Orçamentária e Financeira (R$ 1,00) 

Dotação Despesa Restos a pagar inscritos 2017 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processado 
Não 

processado 

48.000.000 97.474.567 95.839.578 61.999.007 56.745.407 5.253.600 33.840.571 

Execução Física 

Descrição da Meta Unidade de Medida 
Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

Sistema implantado unidade 1 1 1 

Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores 

Execução Orçamentária e Financeira (R$ 1,00) Execução Física - Metas 

Vr. 01/01/2017 Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição de Meta Unidade de Medida Realizado 

69.960.327 60.327.293 184.879 Sistema implantado unidade 1 

FONTE: Financeiro: SIAFI. Físico: SPPE. 

Esta ação custeia os serviços de desenvolvimento, processamento e consolidação de dados das 

áreas de seguro-desemprego, intermediação de mão de obra, qualificação social e profissional, certificação 

profissional, entre outras, no âmbito do contrato com a empresa DATAPREV, associado ao sistema MTb 

Emprega Brasil. Atualmente o sistema passa por um processo de manutenção e melhoria constante para 

viabilizar a operacionalização das ações pagamento do seguro-desemprego, de intermediação de mão de 

obra e de qualificação profissional, de forma integrada e padronizada.  Entre os aprimoramentos, destaca-

se o aplicativo para celular SINE Fácil, o qual permite o cadastramento do trabalhador e o acesso a serviços 

de busca de emprego e o benefício do seguro-desemprego. Cabe mencionar que a execução física ocorreu 

conforme o esperado, enquanto a disponibilização financeira sofreu restrições. 
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Quadro 28 - Ação 2B12 - Fomento ao Desenvolvimento de Instituições de Microcrédito - OFSS 

Identificação da Ação 

Responsabilidade da UPC na execução da ação: ( X ) Integral      (     ) Parcial 

Ação: 2B12  Tipo: Atividade 

Titulo: Fomento ao Desenvolvimento de Instituições de Microcrédito 

Iniciativa: Representa o próprio objetivo 

Objetivo: 0289 - Fomentar oportunidades de trabalho, emprego e renda, por meio da concessão de crédito direcionado a 

atividades empreendedoras e ao microcrédito produtivo orientado 

Programa: 2071 - Promoção do Trabalho Decente e Economia Solidária 

UO: 40901 - Fundo de Amparo ao Trabalhador 

Ação Prioritária: (   )Sim  ( X )Não Caso Positivo: (   )PAC (   )Brasil sem Miséria 

Lei Orçamentária Anual -  2017 

Execução Orçamentária e Financeira (R$ 1,00) 

Dotação Despesa Restos a pagar inscritos 2017 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processado Não processado 

1.000.000 1.000.000 98.015 70.356 70.356 - 27.659 

Execução Física 

Descrição da Meta Unidade de Medida 
Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

Parceria realizada unidade 1 1 1 

Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores 

Execução Orçamentária e Financeira (R$ 1,00) Execução Física - Metas 

Vr. 01/01/2017 Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição de Meta Unidade de Medida Realizado 

744.644 615.647 (-53.095) Parceria realizada unidade 1 

FONTE: Financeiro: SIAFI. Físico: SPPE. 

Os valores orçamentários da Ação 2B12 referem-se à execução do Termo de Execução 

Descentralizada (TED) nº. 007/2015, celebrado entre a SPPE e a Universidade de Brasília para a realização 

de ações de monitoramento e avaliação do PNMPO. As ações executadas no âmbito do TED 007/2015, 

contemplam a análise e a descrição de boas práticas de políticas de metodologias voltadas ao público de 

baixa renda e a estruturação de um curso de formação básica para agentes de crédito que atuam na 

atividade de microcrédito produtivo orientado, os resultados dessa parceria foram concluídos no exercício 

de 2017. Houve necessidade de celebração de Termo Aditivo para adequar o Plano de Trabalho do Projeto 

aos cortes de limites para empenho no exercício de 2016, impostos pelos Decretos n.º 8.676 de 2016 e n.º 

8.700 de 2016. Os produtos desse TED foram entregues no exercício de 2017. 
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Quadro 29 - Ação 8617 - Controle, Monitoramento e Avaliação das Aplicações dos Depósitos Especiais do 
Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT - OFSS 

Identificação da Ação 

Responsabilidade da UPC na execução da ação: ( X ) Integral      (     ) Parcial 

Ação: 8617 

Titulo: Controle, Monitoramento e Avaliação das Aplicações dos Depósitos Especiais do Fundo de Amparo ao 

Trabalhador - FAT 

Iniciativa: Representa o próprio objetivo 

Objetivo: 0289 - Fomentar oportunidades de trabalho, emprego e renda, por meio da concessão de crédito direcionado a 

atividades empreendedoras e ao microcrédito produtivo orientado 

Programa: 2071 - Promoção do Trabalho Decente e Economia Solidária 

UO: 40901 - FAT 

Ação Prioritária: (   )Sim  ( X )Não Caso Positivo: (   )PAC (   )Brasil sem Miséria 

Lei Orçamentária Anual -  2017 

Execução Orçamentária e Financeira (R$ 1,00) 

Dotação Despesa Restos a pagar inscritos 2017 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processado Não processado 

7.000.000 11.330.000 11.316.633 7.311.566 7.311.566 - 4.005.067 

Execução Física 

Descrição da Meta Unidade de Medida 
Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

Crédito controlado unidade 100.000 100.000 179.972 

Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores 

Execução Orçamentária e Financeira (R$ 1,00) Execução Física - Metas 

Vr. 01/01/2017 Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição de Meta Unidade de Medida Realizado 

5.685.133 3.817.641 0 Crédito controlado unidade 77.011 

FONTE: Financeiro: SIAFI. Físico: SPPE. 

 Os valores orçamentários referem-se ao pagamento de despesas relacionadas com controle 

das operações contratadas no âmbito dos Programas de Geração de Emprego e Renda (PROGER) por meio 

do Sistema de Acompanhamento da Execução do PROGER – SAEP. De janeiro a dezembro de 2017, houve a 

realização de 179.972 contratos por meio das linhas de crédito do PROGER. O alto índice deve-se a 

operacionalização da linha FAT Fomentar - Micro e Pequena Empresa operada por meio do cartão BNDES. 

 Em relação à Execução Física dos restos a pagar não processados – Exercícios Anteriores, 

informa-se que o valor refere-se ao número de operações contratadas nos meses de setembro a dezembro 

de 2016 homologadas no SAEP, correspondendo ao pagamento de 4 faturas da DATAPREV para o período. 

 O Sistema SAEP, possui ainda uma Base de Gestão, utilizada para a realização de análises do 

efeito do crédito sobre o emprego formal nas empresas que tomaram crédito, para aferir a efetividade do 

Programa. Tais estudos são realizados periodicamente, a partir do uso das bases de dados do PROGER, do 

Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED e da Relação Anual de Informações Sociais - 

RAIS, todas do Ministério do Trabalho, aplicando a metodologia de Propensity Score Matching para realizar 

as estimativas do impacto do crédito ao longo dos primeiros anos depois do financiamento. A última 
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avaliação, concluída em 2016, constatou um efeito positivo no estoque de empregos nas empresas 

beneficiadas. 

Programas de Execução Extra-Orçamentária 

 

Programa 2071 – Objetivo 0289 – Fomentar oportunidades de trabalho, emprego e renda, por meio da 
concessão de crédito direcionado a atividades empreendedoras e ao microcrédito produtivo orientado.  

O FAT tem autorização para aplicar suas disponibilidades financeiras em títulos do Tesouro 

Nacional, por intermédio do Banco do Brasil, e em depósitos especiais remunerados e disponíveis para 

imediata movimentação em instituições financeiras oficiais federais, conforme estabelece o art. 9º da Lei 

nº 8.019, de 1990, com a redação dada pelo art. 1º da Lei nº 8.352, de 1991. 

Em função da natureza do Fundo, e considerando as competências do CODEFAT, as ações 

extra-orçamentárias estão contidas nos programas e/ou linhas de crédito instituídas pelo CODEFAT, no 

âmbito do Programa 2071 - Trabalho, Emprego e Renda. Essas ações são utilizadas como mecanismo para 

ampliar as fontes de financiamento internas e democratizar o acesso ao crédito para investimento.  

As ações dos diferentes programas e linhas de crédito aprovados pelo CODEFAT para aplicação 

em depósitos especiais estão cadastradas no Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento (SIOP). Cada 

ação vinculada às iniciativas do PPA está relacionada com um perfil de público-alvo atendido pelos 

programas e estão distribuídas da seguinte forma: 

As ações extra-orçamentárias objetivam estimular a geração de emprego, trabalho e renda, 

por meio da democratização e ampliação do crédito produtivo, contribuindo para o desenvolvimento 

econômico e social.  

Os recursos do FAT são alocados nas instituições financeiras oficiais federais (Banco do Brasil - 

BB, Banco do Nordeste - BNB, Banco da Amazônia - BASA, Caixa Econômica Federal - CAIXA, Banco Nacional 

de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP) na forma de 

depósitos especiais, para concessão de financiamentos, nas condições definidas pelo CODEFAT. 

O Programa de Geração de Emprego e Renda do FAT – PROGER, foi criado em 1994 e 

operacionalizado a partir de 1995, com a finalidade de incrementar a política pública de combate ao 

desemprego, mediante financiamentos a micro e pequenos empreendedores e pessoas físicas, utilizando 

recursos dos depósitos especiais do FAT, por meio da Programação Anual dos Depósitos Especiais (PDE) 

aprovada pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (CODEFAT). 

A PDE do exercício de 2017 foi aprovada por meio da Resolução CODEFAT nº 756 de 

16/12/2015 e alterada mediante as Resoluções CODEFAT nº 798, de 31/10/2017, nas quais o Conselho 

autorizou alocações até o limite de R$ 3,0 bilhões, tendo sido efetivamente alocados nas instituições 

financeiras o montante de R$ 1,6 bilhões (54,73%), conforme demonstrado no Quadro 30 a seguir: 

       

 

 

 

 



54 Relatório de Gestão de 2017 

 

  Quadro 30 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DA PDE/2017                                                                           Em milhões 

PDE 2017
TADE/TA 

FIRMADO
%

EXECUTAD

O
%

(a) (b) (b/a) (c) (c/a)

PROGRAMAS 2.910,0      1.893,2      65,06% 1.582,0      54,36%

FAT - FOMENTAR 400,0          133,2          33,30% -              0,00%

FAT - PNMPO 50,0            -              0,00% -              0,00%

FAT INOVACRED 60,0            50,0            83,33% 12,0            20,00%

PROGER URBANO 1.500,0      910,0          60,67% 910,0          60,67%

PRONAF 900,0          800,0          88,89% 660,0          73,33%

LINHAS DE CRÉDITOS ESPECIAIS 90,0            90,0            100,00% 60,0            66,67%

FAT - TAXISTA 90,0            90,0            100,00% 60,0            66,67%

TOTAL 3.000,0      1.983,2      66,11% 1.642,0      54,73%
Fonte: CGFAT/SOAD/SE/MTb

PDE/2017

PROGRAMAS E LINHAS DE CRÉDITO ESPECIAIS

 

As alocações realizadas no ano de 2017, somadas aos recursos oriundos das reaplicações das 

operações de crédito1, proporcionaram a contratação de 194.952 operações, num montante de mais R$ 4,7 

bilhões de recursos, conforme apresentado no Quadro 31 a seguir: 

        Quadro 31 - Distribuição das contratações por linha de crédito – jan a dez de 2017 

 
FONTE: CPROGER/DER/SPPE/MTb - Dados preliminares 
Obs: Não constam dados de execução da Caixa Econômica Federal nas competências de 03 a 12/17 (Caixa). Os dados de contrato da linha de 
crédito FAT FOMENTAR - MGE do BNDES foram extraídos em planilha fora do Sistema SAEP 

                                                 

1 As instituições financeiras podem utilizar os recursos referentes aos pagamentos das parcelas dos financiamentos aos 

beneficiários na realização de novas operações de crédito (reaplicação de recursos). 



 Relatório de Gestão de 2017   55 

 

GRÁFICO 3 - Distribuição das contratações por Região – jan a dez de 2017 

 

O PROGER atua de forma complementar nas regiões do Norte, Nordeste e Centro-Oeste em virtude da 
presença dos fundos constitucionais de financiamento (FNO, FNE, FCO) nessas regiões.  

 

GRÁFICO 4 - Distribuição das contratações por programa e linha de crédito – jan a dez de 2017 

                                                                                                                                                                                                                      R$/Milhões 

 
FONTE: CPROGER/DER/SPPE/MTb - Dados preliminares 
Obs: Não constam dados de execução da Caixa Econômica Federal nas competências de 03 a 12/17 (Caixa). Os dados de contrato 
da linha de crédito FAT FOMENTAR - MGE do BNDES foram extraídos em planilha fora do Sistema SAEP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: CPROGER/DER/SPPE/MTb - Dados preliminares 
Obs: Não constam dados de execução da Caixa Econômica Federal nas competências de 03 a 12/17 (Caixa). Os dados de contrato da linha      
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2.014 

106 

389 

962 

16 

197 

22 

1.034 

FAT FOMENTAR FAT TAXISTA PROGER 
URBANO 

INVESTIMENTO

PROGER 
URBANO -

CAPITAL DE 

GIRO

FAT INOVACRED FAT PNMPO PROGER 
EXPORTAÇÃO

PRONAF



56 Relatório de Gestão de 2017 

 

A Grágico 5 abaixo, mostra a distribuição das contratações do PROGER, segundo Classificação 

Nacional de Atividade Econômica CNAE. 

GRÁFICO 5 - PROGER - Distribuição das contratações CNAE - jan-dez 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               Fonte: CPROGER/DER/SPPE/MTb (Dados preliminares) 

A tabela apresentada a seguir foi elaborada com base no Modelo de Geração de Empregos do 

BNDES (MGE), no qual fornece estimativas da quantidade de postos de trabalho na economia necessários 

para viabilizar os investimentos apoiados financeiramente pelas Instituições Financeiras Oficiais Federais 

que operaram com recursos dos depósitos especiais do FAT nos seus Programas e Linhas de Crédito. Essas 

estimativas devem ser interpretadas como a quantidade de postos de trabalho (empregos ou ocupações) 

gerados ou mantidos na economia, que podem ser associados ao apoio financeiro dos agentes financeiros, 

medido, neste caso, pelo volume de seus desembolsos. 

Conforme informado nos relatórios gerenciais do BNDES, “o MGE consiste em um modelo 

Insumo-Produto para a economia brasileira e utiliza dados oficiais do Sistema de Contas Nacionais do IBGE 

(SCN), como a Matriz Insumo-Produto (MIP). Os resultados obtidos pelo modelo, nas estimativas do BNDES, 

devem ser analisados como postos de trabalhos gerados ou mantidos na fase de implantação dos 

investimentos apoiados pelo Banco. Isso ocorre pelo fato de o modelo estimar o volume do fator trabalho 

necessário para viabilizar um dado aumento de produção nos setores impactados pelos desembolsos do 

BNDES, ou seja, aqueles que fornecem produtos para o empreendimento financiado pelo Banco, como, por 

exemplo, nos setores fabricantes de máquinas e equipamentos. 

O volume de emprego total estimado pelo MGE pode ser decomposto em dois tipos: 

(i) emprego direto – aquele que ocorre no setor que fornece produtos para o investimento 

apoiado pelo Banco, ou seja, principalmente na construção civil, na fabricação de máquinas e 

equipamentos e nos serviços prestados às empresas; e 

(ii) emprego indireto – corresponde aos postos de trabalho das cadeias produtivas que atendem 

aos setores afetados diretamente pelos investimentos apoiados. ” 
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Tabela 3 - Geração e Manutenção de Empregos 

Código 

Nível 55
Descrição da atividade Nível 55  Efeito Direto  Efeito Indireto 

0101 Agricultura, silvicultura, exploração florestal 6.288                    965                         

0102 Pecuária e pesca 549                       208                         

0201 Petróleo e gás natural 0                            0                              

0202 Minério de ferro 0                            1                              

0203 Outros da indústria extrativa 2                            2                              

0301 Alimentos e bebidas 6                            39                            

0302 Produtos do fumo 0                            0                              

0303 Têxteis 6                            6                              

0304 Artigos do vestuário e acessórios 11                          4                              

0305 Artefatos de couro e calçados 2                            3                              

0306 Produtos de madeira - exclusive móveis 48                          66                            

0307 Celulose e produtos de papel 4                            23                            

0308 Jornais, revistas, discos 1                            1                              

0309 Refino de petróleo e coque 0                            1                              

0310 Álcool 0                            3                              

0311 Produtos  químicos 2                            17                            

0312 Fabricação de resina e elastômeros 0                            6                              

0313 Produtos farmacêuticos 0                            1                              

0314 Defensivos agrícolas 0                            1                              

0315 Perfumaria, higiene e l impeza 1                            2                              

0316 Tintas, vernizes, esmaltes e lacas 0                            0                              

0317 Produtos e preparados químicos diversos 1                            2                              

0318 Artigos de borracha e plástico 9                            17                            

0319 Cimento 0                            0                              

0320 Outros produtos de minerais não-metálicos 6                            5                              

0321 Fabricação de aço e derivados 2                            14                            

0322 Metalurgia de metais não-ferrosos 12                          35                            

0323 Produtos de metal - exclusive máquinas e equipamentos 568                       450                         

0324 Máquinas e equipamentos, inclusive manutenção e reparos 3.123                    5.759                      

0325 Eletrodomésticos 31                          99                            

0326 Máquinas para escritório e equipamentos de informática 240                       1.316                      

0327 Máquinas, aparelhos e materiais elétricos 83                          174                         

0328 Material eletrônico e equipamentos de comunicações 515                       2.955                      

0329 Aparelhos/instrumentos médico-hospitalar, medida e óptico 1.506                    1.183                      

0330 Automóveis, camionetas e util itários 457                       6.658                      

0331 Caminhões e ônibus 221                       2.984                      

0332 Peças e acessórios para veículos automotores 76                          242                         

0333 Outros equipamentos de transporte 249                       826                         

0334 Móveis e produtos das indústrias diversas 1.831                    1.158                      

0401 Eletricidade e gás, água, esgoto e l impeza urbana 0                            0                              

0501 Construção 19.945                  7.367                      

0601 Comércio 7.896                    1.318                      

0701 Transporte, armazenagem e correio 582                       356                         

0801 Serviços de informação 1                            1                              

0901 Intermediação financeira e seguros 0                            1                              

1001 Serviços imobiliários e aluguel 23                          15                            

1101 Serviços de manutenção e reparação 3                            0                              

1102 Serviços de alojamento e alimentação 9                            6                              

1103 Serviços prestados às empresas 99                          33                            

1104 Educação mercantil 13                          5                              

1105 Saúde mercantil 27                          17                            

1106 Outros serviços 693                       93                            

1201 Educação pública 0                            0                              

1202 Saúde pública 0                            0                              

1203 Administração pública e seguridade social 22                          13                            

Total 45.164                  34.449                    

Em R$ 4.122.877.825      

Quantidade 79.614                    

Emprego por milhão 19                             

     Fonte:CPROGER/DER/SPPE/MTb. 

Fonte: Elaborado pela CGER – BASE DE GESTÃO do PROGER, por meio da matriz insumo x produto disponibilizada pelo BNDES 
Obs: Não estão computados os dados de execução da Caixa Econômica Federal nas competências 03/2017 a 12/2017. No caso do BNDES, faltam valores de 
desembolsos que não terminaram o prazo para ocorrerem todas as liberações, conforme acordado na Câmara de Conciliação e Arbitragem na AGU, os desembolsos 
devem ser informados a partir do término do prazo de utilização do contrato para o SAEPWEB. Para essa matriz, estão inclusos os valores de desembolso do FAT 
PNMPO. Nesse sentido, a matriz foi gerada mediante dados de desembolso no valor de R$ 4.122.877.825,00.   
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Nesse sentido, com base nos desembolsos dos depósitos especiais do FAT nos setor produtivo 

dos seus Programas e Linhas de crédito, no período de janeiro a dezembro de 2017 estima-se que foram 

mantidos/gerados 79.614 empregos, sendo 45.164 diretamente e 34.449 indiretamente. 

Pelo exposto, nos demonstrativos acima, os resultados apontam para efetividade do crédito na 

geração de emprego. De modo geral, pode-se observar um diferencial de aumento no nível de emprego 

devido exclusivamente ao crédito para cada período de tempo considerado. As análises desagregadas por 

porte e região, embora também mostrem efeitos positivos da política, evidenciam diferenças importantes 

na magnitude do impacto, de acordo com o porte ou localidade da empresa. Ou seja, a política realmente 

gera efeitos positivos como afirmado. 

2.3.1.1 Programas do PPA  

Conforme informação extraída do e-Contas, somente as UPC que representam Secretaria-

Executiva ou secretaria geral de Ministério e secretarias com status de Ministério no âmbito da Presidência 

da República devem apresentar este item. 

2.3.1.2 Objetivos dos Programas do PPA  

As informações relativas aos objetivos dos programas do PPA foram contempladas no item 2.3.1 

2.3.2 Fatores intervenientes no desempenho orçamentário 

Dentre os fatores intervenientes no desempenho orçamentário do exercício de 2017, destaca-

se a restrição orçamentária imposta ao Ministério do Trabalho pelo Decreto nº 8.961, de 16 de janeiro de 

2017, conforme demonstração, a seguir, inviabilizando o pleno atendimento das demandas das unidades 

do Ministério, inclusive pedidos de reformas procedentes das Superintendências Regionais do Trabalho nos 

Estados e no Distrito Federal. 

              Tabela 4 - Limite autorizado da Dotação Autorizada na LOA/2017 

Unidade Orçamentária
Dotação 

Inicial

Limite 

Autorizado

% 

Autorizado

Valores 

Bloqueados

% 

Bloqueado

40101 – MTb  (Direta) 128.917.333 72.565.898 56,29% 56.351.435 43,71%

40203 - Fundacentro 28.058.671 15.707.716 55,98% 12.350.955 44,02%

40901 - FAT 626.082.019 356.518.480 56,94% 269.563.539 43,06%

TOTAL 783.058.023 444.792.094 56,80% 338.265.929 43,20%  

Ao longo do exercício foram autorizadas expansões de limites para empenho, totalizando R$ 

685.999.634,00, que corresponde a 86,57% da dotação autorizada na LOA/2017, tendo permanecido 

contingenciados R$ 106.412.649,00,00, equivalente a 13,86% do orçamento discricionário. 

As limitações orçamentárias implicaram também em grande número de alterações 

(remanejamentos) durante o exercício, visando possibilitar a cobertura das despesas contratuais, 

especialmente as renovações dos contratos pelas unidades gestoras executoras. 

Além disso, o bloqueio de dotações determinado pelo Decreto nº 8.961/2017 e Portaria nº 

17/SOF/MP, de 19 de abril de 2017, respectivamente, resultou no bloqueio de toda dotação contingenciada 

até o mês de dezembro de 2017.  A devolução do crédito tipo 800, registrado no SIOP, foi realizada pela 

SOF/MP após o prazo final para empenho, dia 08 de dezembro de 2017, conforme art. 9º-A do Decreto nº 
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8.961/2017, incluído pelo Decreto nº 9.018, de 30 de março de 2017.  Inviabilizando, assim, a execução da 

dotação orçamentária contingenciada no exercício.  

2.3.3 Restos a pagar de exercícios anteriores   

Este item tem por objetivo oferecer informações quantitativas e qualitativas sobre os Restos a 

Pagar - RP inscritos em exercícios anteriores e vigentes no exercício de referência do relatório de gestão, de 

modo a permitir a análise da gestão e os impactos dessas despesas no exercício.  

   Quadro 32 - Restos a pagar inscritos em exercícios anteriores                                                                       Em Reais 

Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar não Processados Liquidados 

Ano de Inscrição 

Montante em 1º de 
janeiro do ano 2017 

(a) 

Pagos 

(b) 

Cancelados 

(c) 

Saldo a pagar 
31/12/2017 

(d) = (a-b-c) 

2016 4.522.188,79  4.518.953,19  3.235,60  0,00 

2015 300.685,53    221.734,12  78.951,41  

2014 9.119,51  8,87  9.110,64  0,00 

2013 219,41    219,41  0,00 

2012      

2011 2.443,19   2.443,19  0,00 

2010     

2009 7.219,10   7.219,10  0,00 

Restos a Pagar Não Processados  

Ano de Inscrição 

Montante em 1º 
de janeiro do ano 

2017 

(e) 

Liquidados 

(f) 

Pagos 

(g) 

Cancelados 

(h) 

Saldo a pagar 
31/12/2017 

(i) = (e-g-h) 

2016  2.300.724.907,57   2.112.246.053,00   2.082.765.666,44       38.061.821,75      179.897.419,38  

2015     102.458.228,81        20.241.721,27        20.241.721,27        62.579.123,81        19.637.383,73  

2014      39.916.123,36          9.675.195,73          8.043.378,94              705.903,56        31.166.840,86  

2013       16.135.417,54          1.021.679,57          1.021.679,57                      592,65        15.113.145,32  

2012         9.477.955,40                54.681,30                54.681,30          1.638.414,57           7.784.859,53  

2011           

2010          2.390.412,93                  2.047,40                  2.047,40             2.388.365,53  

2009           

Fonte: Tesouro Gerencial. 

 

2.3.3.1 Análise Crítica   

A maioria dos valores inscritos em restos a pagar diz respeito a convênios para 

manutenção do SINE custeados com recursos do FAT, que por alguma situação na execução 

operacional da SPPE não foi possível a liberação de recursos para honrar a despesa, o que 

demanda anualmente a inscrição em restos a pagar, até que haja condições de liberação, ou se 

conclua pelo cancelamento da inscrição. Essa situação é um problema abordado no Relatório 

daquela Secretaria. 

No entanto, o maior número de recursos inscritos destina-se ao pagamento de seguro-

desemprego, abono salarial e BNDES, porém a execução desse RAP não excede mais de um 

exercício, e por isso no exercício de 2016 se destaca a inscrição de maior vulto. 



60 Relatório de Gestão de 2017 

 

  

2.3.4 Execução descentralizada com transferência de recursos   

Este item tem por objetivo informar sobre a descentralização de recursos para outros órgãos e 

entidades, públicas ou privadas, para a execução de ações ou atividades de responsabilidade da UPC 

O Quadro 34, a seguir, evidencia que, do orçamento do FAT em 2017, o montante de R$ 19,97 

milhões foi registrado como destaque concedido para execução de ações descentralizadas de crédito 

orçamentário em outros Órgãos da Administração Pública geridos pela SPPE e CGRL/SOAD/SE do 

Ministério, com os seguintes objetivos: 

Em relação ao destaque para a ação 20YY - o valor de R$ 70.000,00 foi repassado à 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), visando a implementação de unidades locais relacionadas ao 

Observatório de Mercado de Trabalho. 

Ressalte-se que no caso do destaque orçamentário, o empenho, liquidação e o pagamento são 

efetuados pelo órgão público federal signatário de Termo de Execução Descentralizada (TED), aqui 

representado pela UFPE. Em razão de o destaque ter sido realizado somente no final do exercício, 

especialmente por falta de disponibilidade de limites de empenho ao longo do ano, foi realizado R$ 

35.000,00 no exercício, ficando o montante de R$ 35.000,00 inscritos em restos a pagar. 

Mais uma vez, devido a não liberação de cota orçamentária (limite de empenho), embora 

houvesse dotação para tanto, a execução na Ação 20YY se resumiu basicamente a emendas parlamentares 

individuais impositivas. Com isso, também tivemos que suspender a alocação de novos recursos para o 

custeio da realização da Pesquisa de Emprego e Desemprego – PED, mantendo apenas os valores que já 

haviam sido inscritos em restos a pagar de exercícios anteriores. E, para 2018, ao que tudo indica, a 

suspensão continuará. 

Em relação à Ação Orçamentária 2B12 - Fomento ao Desenvolvimento de Instituições de 

Microcrédito, destaca-se à execução do Termo de Execução Descentralizada (TED) nº. 007/2015, celebrado 

entre a SPPE e a Universidade de Brasília (FUB/UNB) para a realização de ações de monitoramento e 

avaliação do PNMPO, As ações executadas no âmbito do TED 007/2015, contemplam a análise e a 

descrição de boas práticas de políticas de metodologias voltadas ao público de baixa renda e a estruturação 

de um curso de formação básica para agentes de crédito que atuam na atividade de microcrédito produtivo 

orientado, os resultados dessa parceria foram concluídos no exercício de 2017. Houve necessidade de 

celebração de Termo Aditivo para adequar o Plano de Trabalho do Projeto aos cortes de limites para 

empenho no exercício de 2016, impostos pelos Decretos n.º 8.676 de 2016 e n.º 8.700 de 2016. Os 

produtos desse TED foram entregues no exercício de 2017. 
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  Quadro 33 - Destaques Concedidos em 2017                                                                                                         Em Reais 

AÇÃO DESTAQUES CONCEDIDOS CRÉDITOS
EMPENHOS 

LIQUIDADOS
UG RESP.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - 

DIRET.CENTRO DE FILOSOFIA E 

C.HUMANAS - UFPE

35.000,00          35.000,00 SPPE

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA 

GRANDE
35.000,00          35.000,00 SPPE

UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

ESTADO RJ
12.000.000,00  12.000.000,00 SPPE

FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - 

FUB
5.915.745,00    5.377.950,00 SPPE

2B12

CENTRO DE APOIO AO DESENVOLV. 

TECNOLOGICO-CDT
287.305,19        98.015,19 SPPE

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO 

DO MF/DF
1.651.000,00    1.564.790,82 CGRL

CENTRAL DE COMPRAS E CONTRATACOES - 

CENTRAL
48.717,31          48.717,31 CGRL

19.972.767,50  19.159.473,32  95,93%

2131
PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO 

MINISTÉRIO DO TRABALHO 
2000

TOTAL

20YY

PROGRAMA

20Z1

2071
PROMOÇÃO DO TRABALHO DECENTE E ECONOMIA 

SOLIDÁRIA

 
Fonte: Tesouro Gerencial 

 

2.3.4.1 Visão gerencial dos instrumentos de transferência e dos montantes transferidos  

Item definido no Relatório de Gestão da SPPE e da SE.  

2.3.4.2   Visão gerencial da prestação de contas dos recursos pelos recebedores  

Item definido no Relatório de Gestão da SPPE e da SE. 

2.3.4.3   Visão gerencial da análise das contas prestadas  

Item definido no Relatório de Gestão da SPPE e da SE. 

2.3.4.3.1 Perfil dos atrasos na análise das contas prestadas por recebedores de recursos 

Item definido no Relatório de Gestão da SPPE e da SE. 

2.3.4.4    Análise Crítica  

Item definido no Relatório de Gestão da SPPE e da SE. 

2.3.5 Informações sobre a estrutura de pessoal para análise das prestações de contas  

Item definido no Relatório de Gestão da SPPE e da SE. 

2.3.8 Informações sobre a execução das despesas  

Este item tem por objetivo demonstrar, de forma sucinta e gerencial, a consolidação da 

execução da despesa pelas unidades gestoras (UG) que compõem o contexto da unidade prestadora da 

conta (UPC).  

A execução da despesa deve ser demonstrada pelo menos sob duas perspectivas: por 

modalidade de licitação ou contratação e por grupo e elemento de despesa. Deve ser considerado o 

universo de UG e Órgão atribuído para UPC na aba “Informações gerais da conta” > “UGs/Órgão do SIAFI 

relacionados à conta”. 
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2.3.8.1   Despesas totais por modalidade de contratação   

Não se aplica diretamente a execução de despesas do FAT. Entretanto, o Quadro 35 abaixo 

demonstra a execução da despesa nas modalidades de contratação pelo Ministério, sendo bem explicitado 

seu detalhamento por unidades gestoras - UG nos Relatórios da Secretaria Executiva e SPPE. 

   Quadro 34 - Despesas por modalidade de contratação                                                                                         Em Reais 

2017 % 2016 % 2017 % 2016 %

1.    Modalidade de Licitação (a+b+c+d)        241.593.156,86 0,339%        224.928.948,73 0,311%        170.183.868,78 0,246%        171.778.100,27 0,246%

a)    Convite                   86.604,63                   66.985,43                   66.985,43 

b)    Tomada de Preços                154.234,95                608.409,77                196.115,52 

c)     Concorrência             1.251.872,98                   97.485,10 

d)    Pregão        240.100.444,30        224.253.553,53        170.086.383,68        171.514.999,32 

2.     Contratações Diretas (e+f)        179.067.091,81 0,251%        253.841.777,82 0,351%        143.697.178,32 0,208%        125.520.885,98 0,179%

e)     Dispensa        164.246.763,93        240.212.445,71        131.185.536,91        114.723.790,81 

f)    Inexigibilidade           14.820.327,88           13.629.332,11           12.511.641,41           10.797.095,17 

3.     Regime de Execução Especial                476.502,96 0,001%                509.815,51 0,001%                476.502,96 0,001%                509.815,51 0,001%

g)      Suprimento de Fundos                476.502,96                509.815,51                476.502,96                509.815,51 

4.     Pagamento de Pessoal             1.200.753,14 0,002%             1.630.076,60 0,002%             1.200.753,14 0,002%             1.630.076,60 0,002%

h)    Diárias             1.200.753,14             1.630.076,60             1.200.753,14             1.630.076,60 

5.     Outros   70.897.732.332,14 99,408%   71.758.133.439,81 99,334%   68.875.869.362,63 99,544%   69.634.358.083,75 99,572%

6.     Total das Despesas da UPC   71.320.069.836,91 100%   72.239.044.058,47 100%   69.191.427.665,83 100%   69.933.796.962,11 100%

Modalidade de Contratação
Despesa executada Despesa paga

Fonte: Tesouro Gerencial  
 

2.3.8.2 Despesas por grupo e elemento de despesa   

O Quadro 36 a seguir demonstra a execução da despesa paga pelo FAT, conforme a classificação 

dos grupos e elementos de despesa, todavia executadas pelas unidades gestoras – UG do MTb, cujos 

demonstrativos detalhados (desdobramentos da execução de cada UG) encontram-se nos relatórios de 

Gestão da SE e SPPE. 
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  Quadro 35 - Despesas por grupo e elemento de despesas                                                                                                                                                                                                       Em Reais 

 

Grupos de Despesa

3. Outras Despesas Correntes 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

10 - Seguro desemprego e abono salarial        54.236.166.498,64        55.703.942.237,00        53.765.401.879,41        54.283.907.068,43           470.764.619,23        1.420.035.168,57        53.167.687.300,25        54.283.907.068,43 

14 - Diarias - pessoal civil                  1.200.753,14                  1.630.076,60                  1.200.753,14                  1.630.076,60                  1.200.753,14                  1.630.076,60 

30 - Material de consumo                  6.629.952,93                  5.964.654,08                  5.248.406,71                  4.519.908,07               1.381.546,22               1.444.746,01                  5.233.334,84                  4.518.203,17 

33 - Passagens e despesas com locomocao                  1.515.132,13                      888.533,17                  1.209.826,48                      682.344,48                   305.305,65                   206.188,69                  1.209.826,48                      682.344,48 

35 - Servicos de consultoria                  4.200.000,00                      100.000,00               4.200.000,00                   100.000,00 

36 - Outros servicos de terceiros - p.fisica                10.358.235,45                10.577.677,31                  9.989.916,82                  9.920.592,57                   368.318,63                   657.084,74                  9.984.306,11                  9.915.045,33 

37 - Locação de mao-de-obra                88.139.806,40                89.226.141,91                82.848.653,08                80.299.247,64               5.291.153,32               8.926.894,27                82.420.718,13                80.260.092,50 

39 - Outros serviços de terceiros pj - op.int.orc.              299.965.756,41              302.299.027,61              199.961.702,98              186.762.169,52           100.004.053,43           115.536.858,09              194.654.604,98              182.287.016,61 

41 - Contribuições                77.105.410,29                52.595.007,69                  1.145.808,20             77.105.410,29             51.449.199,49                  1.145.808,20 

47 - Obrigações tributarias e contributivas                      451.063,24                      357.727,54                      365.392,32                      325.079,80                     85.670,92                     32.647,74                      363.597,00                      325.079,80 

92 - Despesas de exercicios anteriores                  8.006.893,89                46.667.271,70                      458.311,57                  5.081.179,00               7.548.582,32             41.586.092,70                      458.311,57                  5.081.025,20 

93 - Indenizações e restituições                      511.702,69                      351.344,79                      483.647,76                      341.428,40                     28.054,93                       9.916,39                      483.647,76                      340.953,60 

Grupos de Despesa

4. Investimentos 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

39 - Outros serviços de terceiros pj - op.int.orc.                33.358.893,00                  7.198.360,47                26.516.001,17                      596.898,33               6.842.891,83               6.601.462,14                22.696.601,17                      596.898,33 

41 - Contribuições                      157.204,77                      157.204,77                      157.204,77 

51 - Obras e instalações                  5.320.348,40                        36.348,00                  2.665.960,52                        36.348,00               2.654.387,88                  2.665.960,52                        36.348,00 

52 - Equipamentos e material permanente                  7.158.206,30                24.436.485,00                      334.039,68                20.547.836,26               6.824.166,62               3.888.648,74                      334.039,68                20.547.836,26 

61 - Aquisição de imóveis                      250.000,00                   250.000,00 

Grupos de Despesa

5. Inversões Financeiras 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

66 - Concessão de empréstimos e financiamentos        16.539.981.184,00        15.992.365.960,83        15.702.034.664,20        15.342.365.960,83           837.946.519,80           650.000.000,00        15.702.034.664,20        15.342.365.960,83 

Valores Pagos

DESPESAS CORRENTES

Empenhada Liquidada

DESPESAS DE INVERSÕES

Empenhada Liquidada RP não Processados

DESPESAS DE CAPITAL

Empenhada

RP não processados Valores Pagos

Fonte:  Tesouro Gerencial

Valores Pagos

Liquidada RP não Processados
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2.3.8.3 Análise crítica da realização da despesa   

 

Não se aplica ao FAT. As críticas da realização de despesas encontram-se discriminadas nos 
Relatórios de Gestão da SE e SPPE. 

 

2.4 Desempenho Operacional 

 Conforme informações relatadas no Relatório de Gestão da SPPE, em anos recentes, têm-se 

implementado significativos avanços em termos de adoção de novas tecnologias de comunicação em prol 

da economicidade e transparência na execução da política pública. Nesta UPC, no exercício de 2017, 

importantes iniciativas foram implementadas, contribuindo para melhoria e aprimoramento das ações 

oferecidas por meio do SPETR, tais como:  

- lançamento do Portal Emprega Brasil (empregabrasil.mte.gov.br): uma nova plataforma que substitui o 

Portal Mais Emprego com o objetivo de melhorar a comunicação com o cidadão e ampliar o atendimento 

virtual, em consonância com as diretrizes de maior acessibilidade às políticas públicas; 

- disponibilização do aplicativo SINE Fácil: aplicativo móvel, que visa facilitar o acesso dos trabalhadores aos 

serviços do SINE, por meio de um smartphone ou tablete; além das atividades de intermediação, pelo SINE 

Fácil o trabalhador pode também consultar se tem direito ao Abono Salarial e seu histórico de contratos de 

trabalho anteriores; 

- lançamento do aplicativo CTPS digital: visa facilitar e agilizar o acesso do trabalhador aos serviços de 

requisição e emissão da CTPS impressa, além de trazer maior segurança e integração das informações 

trabalhistas de diversos bancos de dados utilizados na emissão da CTPS; 

- lançamento da Escola do Trabalhador: serviço que disponibiliza ao trabalhador cursos de qualificação à 

distância de forma gratuita. Para se matricular, basta o trabalhador acessar o portal da Escola do 

Trabalhador (http://escola.trabalho.gov.br/) e escolher dentre os 21 cursos oferecidos, em diversos eixos 

tecnológicos. 

 

2.5 Apresentação de análise de indicadores de desempenho 

Este item tem por objetivo demonstrar os principais indicadores utilizados pela UPC para 

monitorar o desempenho da gestão.  

Os objetivos estratégicos do MTb representam as suas diretrizes estratégicas, abrangendo as 

principais linhas de atuação do órgão. São os resultados que o MTb pretende alcançar num determinado 

espaço de tempo e que implicam na tradução da visão de futuro em objetivos organizados em relação de 

causa e efeito. Como forma de mensuração de seu alcance, são utilizados indicadores de desempenho, com 

metas pactuadas para a vigência do plano. 

Aqui tratamos da avaliação da realização de receitas e evolução patrimonial do FAT e de 

indicadores utilizados para avaliar o desempenho dos Programas. 

 

https://empregabrasil.mte.gov.br/
http://escola.trabalho.gov.br/


 

                                                                                                                        Relatório de Gestão de 2017 65 

 

Índice de realização das receitas orçamentárias do FAT:  

O índice de realização das receitas orçamentárias do FAT é utilizado como indicador de 

eficiência, uma vez que considera a capacidade de cobrir os custos para a execução das ações dos 

programas custeados pelo FAT, em um determinado período, sendo medido pela relação entre os valores 

estimados para as receitas orçamentárias e a sua realização. 

O indicador é calculado pela seguinte fórmula:  
 IROF = (∑RR / ∑RO) x 100, onde: 

 
IROF = Índice de realização das receitas orçamentárias do FAT 
∑ RR = Somatório das receitas orçamentárias realizadas 
∑ RO = Somatório das receitas orçamentárias programadas (estimativas) 

 

Pela a metodologia de cálculo, a CGFAT apurou que, no exercício de 2017, o índice de 

realização das receitas orçamentárias do FAT ficou em 97,77%, inferior aos 102,63% do exercício anterior. 

         

   Quadro 36 - Realização de Receitas Orçamentárias do FAT – 2016                                                             Em Reais 

2015 2016

Receitas Orçadas

(RO)

Receitas 

Realizadas (RR)

IROF = (RR/RO) 

x 100)

Fonte 100 - Recursos Ordinários (Tesouro Nacional) 3.289.705.004         11.820.648.747       146.644.691            80.058.753               54,59%

Fonte 140 - Contribuição p/ os Programas PIS/PASEP 42.104.241.543       38.455.679.034       41.445.120.798       40.588.175.830       97,93%

Fonte 144 - Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional -                             -                             11.324.106.966       11.279.837.068       99,61%

Fonte 150 - Recursos Não-Financeiros diretamente arrecadados 1.076.361.023         787.652.024            54.884.870               46.064.050               83,93%

Fonte 151 - Contribuição Social s/ o Lucro das Pessoas Jurídica -                             60.000.000               -                             -                             -                       

Fonte 153 - Contribuição p/ Financiamento da Seguridade Social 3.234.789.942         264.000.000            -                             -                             -                       

Fonte 163 - Rec Prop. Decor. Alin. Bens e Dir do Patrim. Público -                             -                             77.371                       -                             -                       

Fonte 174 - Multa e juros infração Leg. Trabalhista/SD e AS FAT 53.996.283               25.482.563               63.728.082               63.000.000               98,86%

Fonte 176 - Cota-parte da Contribuição Sindical - FAT 492.112.220            337.442.533            416.876.963            397.964.925            95,46%

Fonte 180 - Recursos Financeiros diretamente Arrecadados FAT 14.044.532.600       19.230.760.280       18.224.873.759       17.579.829.343       96,46%

Fonte 188 - Remuneração das Disponibilidades do Tes. Nacional -                             106.284.217            1.797.147.661         1.788.981.547         99,55%

Fonte 300 - Recursos Ordinários Exerc.Anteriores do Tes.Nacional 772.250.000            164.040.236            646.026.292            646.026.292            100,00%

Fonte 332 - Juros de mora da receita administrativa SRF/MF 100.000.000            -                             -                             -                             -                       

Fonte 340 - Contribuição p/ os Programas PIS/PASEP Ex.Anteriores -                             342.819.894            -                             -                             -                       

Fonte 388 - Rem. das Disponib. do Tes. Nacional Exerc. Anteriores -                             94.525.871               -                             -                             -                       

TOTAL 65.167.988.615     71.689.335.399     74.119.487.453     72.469.937.808     97,77%

Especificação Fonte

LOA 2017

Receitas Realizadas

 
Fonte: Tesouro Gerencial – CGFAT/SOAD/SE/MTb 

De acordo com os registros no Tesouro Gerencial, no exercício de 2017, ingressou como 

receitas do FAT o montante de R$ 72,5 bilhões, com acréscimo de 1,09% em relação ao exercício anterior, 

com realização de 97,77% das receitas estimadas na LOA/2017.  

 

 



 

66 Relatório de Gestão de 2017 

 

Índice de Variação do Patrimônio do FAT 

O índice de variação do Patrimônio do FAT é utilizado como indicador de eficácia da formação 

de Patrimônio do Fundo, medido pela relação entre os saldos do Patrimônio, em 31 de dezembro, do 

exercício e do exercício anterior. 

O indicador é calculado pela seguinte fórmula:  
 

IVP = [(VP¹ / VP²) – 1] x 100, onde: 
IVP = Índice de variação do Patrimônio do FAT 
VP¹ = Valor do saldo do Patrimônio, posição de 31 de dezembro do ano em análise. 
VP² = Valor do saldo do Patrimônio, posição de 31 de dezembro do ano anterior. 
 

Seguindo a metodologia de cálculo, a CGFAT apurou que no exercício de 2016 o Índice de 

Variação do Patrimônio do FAT registrou 5,02%, inferior ao índice de 11,36% apurado no exercício anterior. 

 

   Quadro 37 - Índice de Variação do Patrimônio do FAT 

   

Em mil 

ESPECIFICAÇÃO 
VP² - Saldo em 

31/12/2016 
VP¹ - Saldo em 

31/12/2017 
IVP = [(VP¹ / 
VP²)-1] X 100 

Empréstimos ao BNDES (§1º do Art. 239 CF -88) 219.733.145,47 238.921.616,30 8,73% 

Depósitos Especiais (Lei nº 8.352/91) 19.983.913,85 16.677.274,88 -16,55% 

Aplicações Financeiras (Extramercado FAT) 33.089.425,20 37.500.705,63 13,33% 

Valores Imobilizados ou em Caixa (Outros valores) 3.604.293,03 363.917,47 -89,90% 

TOTAL 276.410.777,55 293.463.514,28 6,17% 
Fonte: Tesouro Gerencial – CGFAT/SOAD/SE/MTb 

 

O indicador demonstra eficácia nas movimentações financeiras do FAT, no exercício de 2017, 

principalmente nas aplicações financeiras do Fundo Exclusivo Extramercado do FAT e nos empréstimos 

constitucionais ao BNDES, que possibilitaram um crescimento do Patrimônio Financeiro do Fundo na ordem 

de 6,17%.  

O decréscimo anual da aplicação em Depósitos Especiais é reflexo da necessidade de liquidez 

de recursos para pagamento de despesas obrigatórias dos benefícios de seguro desemprego e abono 

salarial.  

Ademais, a receita proveniente da arrecadação da Contribuição PIS/PASEP, principal fonte de 

recursos do FAT tem sofrido relevantes impactos com a redução da Desvinculação de Receitas da União 

(DRU), que em 2016, com a aprovação da Emenda Constitucional nº 93, de 09/09/2016, foi prorrogada até 

31 de dezembro de 2023, sendo seu percentual acrescido de 20% para 30% sobre a receita de arrecadação 

PIS/PASEP, o que tem gerado anualmente relevante impacto nas receitas do Fundo, consequentemente no 

seu Patrimônio. 

Ressalta-se que, além dos recursos desvinculados pela DRU, a principal fonte de recursos do 

FAT é impactada também pelas desonerações da Contribuição PIS/PASEP. Segundo estimativas 

apresentadas nos Demonstrativos de Gastos Tributários, parte integrante do Projeto de Lei Orçamentária 
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de cada exercício, elaborados pela Secretaria da Receita Federal, no exercício de 2017 deixaram de ser 

arrecadados R$ 12,7 bilhões.  

 

Quadro 38 - Evolução Patrimonial do FAT                                                                                                                        Em Milhões 

PATRIMÔNIO / ANO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
% Análise 

Vertical

EXTRAMERCADO (a) 27.248,91    32.986,15    25.268,15    29.402,65    32.119,96    33.089,43    37.500,71    12,78%

Carteira Fundo Extramercado 26.611,53    32.871,09    25.268,15    29.402,65    32.003,73    33.089,43    37.500,71    12,78%

Recursos aplicados OBA 637,38         115,06         -               -               116,22         -               -               0,00%

EMPRÉSTIMOS AO BNDES (b) 125.218,37  141.214,81  159.382,98  178.683,48  205.899,73  219.733,15  238.921,62  81,41%

DEPÓSITOS ESPECIAIS ( c) 33.362,11    30.649,43    27.839,40    24.029,59    21.094,70    19.983,91    16.677,27    5,68%

        BNB 622,39         661,01         520,24         420,40         332,36         254,98         179,93         0,06%

        BB 7.983,97      6.023,41      5.289,78      4.550,46      4.103,53      5.190,06      4.362,42      1,49%

        BNDES 21.046,59    20.648,40    19.553,39    16.808,04    14.813,54    13.081,86    11.447,99    3,90%

        FINEP 1.012,90      834,77         645,92         458,54         267,79         162,91         98,93           0,03%

       CAIXA 2.663,81      2.450,15      1.794,68      1.763,03      1.553,77      1.277,66      577,32         0,20%

       BASA 32,45           31,70           35,39           29,12           23,71           16,45           10,67           0,00%

Patrimônio Financeiro do FAT (a+b+c) 185.829,39  204.850,39  212.490,53  232.115,72  259.114,40  272.806,48  293.099,60  99,88%

OUTROS VALORES (d) 6.095,10      7.090,77      2.572,39      4.235,55      4.095,58      3.604,29      363,92         0,12%

     IMOBILIZADO/INVESTIMENTOS 221,20         214,69         224,12         233,08         240,33         249,87         248,21         0,08%

     EM CAIXA e CRED. A RECEBER 44,26           488,85         137,65         32,51           15,39           9,09             41,97           0,01%

     DIVERSOS RESPONSÁVEIS 722,56         733,77         844,26         919,01         998,42         999,48         0,04             0,00%

     ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 318,65         366,17         511,25         2.169,01      2.281,18      2.314,28      -               0,00%

     ESTOQUE/INTANGÍVEL 4,56             4,16             4,16             4,47             9,61             31,57           63,96           0,02%

     VALORES DIFERIDOS 4.783,87      5.283,13      850,95         877,47         550,65         -               -               0,00%

     TIT. VALORES + VP DIMINUTIVA -               -               -               -               0,02             0,00             9,74             0,00%

T O T A L (a+b+c+d) 191.924,48  211.941,16  215.062,91  236.351,27  263.209,98  276.410,78  293.463,51  100,00%

Variação Patrimonial / ano 12,29% 10,43% 1,47% 9,90% 11,36% 5,02% 6,17%

Fonte: SIAFI

Obs.: Saldos de final de exercício, exceto 2017, relativo a Posição de 31/12/2017.

Reserva Mínima de Liquidez ( Lei 8.352/91 )  Em milhões R$ 27.294,56  
 

Por outro giro, em se tratando dos indicadores da execução orçamentária e financeira com 

recursos do FAT, pode-se analisar os resultados do programa 2071 executado pela SPPE. Os demais 

Programas não utilizam indicadores da área de trabalho e emprego na sua contextualização. 
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3. GOVERNANÇA 

O objetivo deste capítulo é de proporcionar ao leitor do relatório melhor compreensão sobre 

as práticas de governança da unidade que permitem identificar como ela é dirigida, controlada e 

monitorada com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse público. 

3.1 Descrição das estruturas de governança 

As aplicações dos recursos do FAT têm proporcionado: assistência financeira temporária aos 

trabalhadores; inclusão social; distribuição de renda; crescimento da produção e do emprego; redução das 

disparidades regionais; e redução da vulnerabilidade externa, por meio da expansão das atividades 

competitivas que contribuem para o crescimento sustentado e o fortalecimento da cidadania e da 

democracia. 

Em atendimento às determinações do CODEFAT, em 2017, a CGFAT aplicou parte das 

disponibilidades do FAT em Depósitos Especiais, destinando os recursos ao financiamento de micros e 

pequenos negócios, grandes geradores de trabalho, emprego e renda. 

A CGFAT, como unidade administrativa voltada para implementar tarefas que viabilizem a 

alocação de recursos financeiros do FAT à consecução dos objetivos dos programas do Governo Federal, 

mediante gerenciamento das aplicações financeiras e controle das receitas do Fundo, vem realizando suas 

atribuições de execução orçamentária e financeira das ações em harmonia com a área de fomento ao 

trabalho, por meio de: 

➢ financiamento de programas de desenvolvimento econômico, a cargo do BNDES, 

de acordo com o estabelecido no § 1º do art. 239 da Constituição Federal de 1988; e 

➢ aplicações financeiras do FAT em Depósitos Especiais¹, que são os recursos que 

excedem à Reserva Mínima de Liquidez² – RML, conforme Lei nº 8.352, de 28/12/1991. As aplicações em 

depósitos especiais referem-se à execução extra-orçamentária do Fundo, consistindo na realização de 

depósitos nas instituições financeiras oficiais federais, cujos recursos são destinados a operações de crédito 

no âmbito de programas de geração de emprego, trabalho e renda. 

O FAT pode aplicar suas disponibilidades financeiras em títulos do Tesouro Nacional, por 

intermédio do Banco do Brasil S/A e da Caixa Econômica Federal, ou em Depósitos Especiais remunerados e 

disponíveis para imediata movimentação em instituições financeiras oficiais federais, conforme estabelece 

o art. 9º da Lei nº 8.019/1990, com a redação dada pelo art. 1º da Lei nº 8.352/1991.  

 

1
 O FAT pode aplicar suas disponibilidades financeiras em títulos do Tesouro Nacional, por intermédio do Ban co 

do Brasil S/A, ou em depósitos especiais remunerados e disponíveis para imediata movimentação em instituições 

financeiras oficiais federais, conforme estabelece o art. 9º da Lei nº 8.019/90, com a redação dada pelo art. 1º da 

Lei nº 8.352/91. Embora essa Lei determine que os depósitos especiais deverão estar disponíveis para imediata 

movimentação, na prática, o FAT realiza tais aplicações concedendo prazos às instituições financeiras para a 

amortização e liquidação desses depósitos. Esse procedimento é possível em razão da existência de cláusula que 

garante o resgate antecipado desses depósitos, no caso de a Reserva Mínima de Liquidez cair abaixo do limite 

estabelecido pela Lei nº 8.352/91. 

² A Reserva Mínima de Liquidez – RML constitui a parcela das disponibilidades financeiras do FAT destinada a 

garantir, em tempo hábil, os recursos necessários ao pagamento das despesas referentes ao Programa do Seguro -

desemprego e do Abono de que trata o art. 239 da Constituição Federal de 1988, conforme § 1º do art. 9º  da Lei nº 

8.019/90, com redação dada pela Lei nº 8.352/91.  
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Embora o dispositivo legal determine que os Depósitos Especiais devem estar disponíveis 

para imediata movimentação, na prática, o FAT realiza tais aplicações concedendo prazos às 

instituições financeiras para a amortização e liquidação desses Depósitos. Tal procedimento é possível 

em razão da existência de cláusula que garante o resgate antecipado, no caso de a Reserva Mínima de 

Liquidez cair abaixo do limite estabelecido pela Lei nº 8.352/1991. 

A Reserva Mínima de Liquidez – RML constitui a parcela das disponibilidades financeiras do 

FAT destinada a garantir, em tempo hábil, os recursos necessários ao pagamento das despesas 

referentes ao Programa do Seguro-Desemprego e do Abono Salarial de que trata o art. 239 da 

Constituição Federal de 1988, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 8.019/1990, com redação dada pela 

Lei nº 8.352/1991. 

Responsável por parte da execução orçamentária do FAT, também cabe à CGFAT efetuar o 

repasse de recursos à Caixa Econômica Federal, para pagamento dos benefícios Seguro-Desemprego e 

Abono Salarial; e ao Banco do Brasil, para pagamento do Abono Salarial; repasses estes oriundos das 

solicitações de liberações de recursos aprovados pelo Departamento de Gestão de Benefícios – DGB, que 

gerencia essas ações. 

O FAT, em cumprimento ás determinações legais, destina seus recursos ao custeio do 

Programa do Seguro-Desemprego e ao pagamento do Abono Salarial; e repassa ao BNDES, na forma de 

empréstimo, 40% da receita proveniente da Contribuição PIS/PASEP para aplicação no financiamento de 

programas de desenvolvimento econômico. 

Pelo alcance social que possui, o Programa do Seguro-Desemprego é de fundamental 

importância para a população brasileira, pois além de promover a assistência financeira nas condições 

abaixo identificadas, contempla diversas ações integradas de apoio ao trabalhador, destacando-se: 

• pagamento de benefício financeiro temporário ao trabalhador:  

a) demitido sem justa causa;  

b) com bolsa de qualificação profissional, com contrato de trabalho suspenso; 

c) resgatado de trabalho análogo ao trabalho escravo; 

d) pescador artesanal em período de defeso; e  

e) empregado doméstico dispensado sem justa causa; 

• qualificação /requalificação profissional; 

• intermediação de mão de obra; 

•    geração de informações sobre o mercado de trabalho (Relação Anual de Informações 

Sociais - RAIS, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, e Pesquisas de 

Emprego e Desemprego - PED); 

• apoio a ações de geração de emprego e renda; 

• identificação profissional (Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS); e 

Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) 
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A execução orçamentária e financeira do FAT ocorre, na maioria de suas ações, de forma 

descentralizada e sua gestão financeira é operada pelas Unidades Gestoras do Ministério do Trabalho, da 

seguinte forma: 

a) o gerenciamento das receitas e das aplicações financeiras do Fundo (Extramercado, 

Depósitos Especiais e Empréstimo Constitucional ao BNDES) está afeto à CGFAT que, por conseguinte, é a 

Unidade na qual está registrado o Patrimônio Financeiro do Fundo; 

b) o gerenciamento dos programas e ações finalísticas está a cargo das Secretarias do 

Ministério do Trabalho, principalmente da Secretaria de políticas Públicas de Emprego - SPPE;  

c) a execução orçamentária e financeira dos pagamentos dos benefícios Seguro-Desemprego e 

Abono Salarial cabe à CGFAT, depois dos recursos serem solicitados pelo Departamento de Gestão de 

Benefícios - DGB, observada a segregação de função estabelecida na Portaria MTE nº 414, de 28/07/2004; 

d) a execução orçamentária e financeira dos convênios está afeta a cada Secretaria do 

Ministério do Trabalho, cabendo-lhes a análise e aprovação dos Planos de Trabalho, celebração dos 

instrumentos, acompanhamento da execução dos convênios, análise e proposta de aprovação das 

respectivas prestações de contas, bem como a propositura de instauração da devida tomada de contas 

especial, quando for o caso; 

e) a execução orçamentária e financeira dos contratos está a cargo da Subsecretaria de 

Orçamento e Administração – SOAD, por intermédio da Coordenação-Geral de Recursos Logísticos – CGRL. 

Às Secretarias do Ministério do Trabalho compete a elaboração dos projetos básicos dos serviços e 

fornecimento de bens demandados. À CGRL compete realizar o processo licitatório, o empenho da despesa 

contratual, o acompanhamento da execução dos contratos, em conjunto com as Secretarias demandantes, 

a liquidação do empenho e o pagamento das despesas relativas aos contratos, depois de devidamente 

atestados pelas Secretarias recebedoras dos serviços, quando for o caso;  

f) no que respeita à concessão de diárias e passagens, cabe às Secretarias e o Gabinete do MTb 

(GM, SE, SPPE, SRT e SIT) o pagamento das despesas de passagens. Desde o exercício de 2007 a realização 

dos recursos de passagens aéreas está sendo contingenciada no órgão, buscando-se otimizar a utilização 

dos recursos no custeio de passagens que convirjam para o interesse e benefício da Administração Pública;  

g) as Superintendências Regionais do Trabalho– SRT realizam as execuções orçamentárias e 

financeiras, tanto de contrato como de convênios, e também de diárias e passagens; 

h) o gerenciamento das atividades necessárias a apuração do orçamento do FAT, 

contemplando a descentralização de créditos orçamentários e financeiros, está a cargo da Coordenação-

Geral de Orçamento, Finanças e Contabilidade – CGOFC/SOAD, que exerce as atribuições de setorial de 

orçamento, de finanças e de contabilidade do Ministério do trabalho e do FAT. 

Sinteticamente, esta é a estrutura de operação da gestão financeira do FAT posta em prática 

pelo Ministério do Trabalho, mediante a qual ocorre a execução orçamentária dos Programas e Ações 

custeados com recursos do Fundo.  
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3.2 Atividades de correição e apuração de ilícitos administrativos 

As atividades de correição e apuração de ilícitos administrativos serão apresentadas no 

Relatório de Gestão da Secretaria Executiva de forma consolidada. 

3.3 Gestão de riscos e controles internos 

Para que a avaliação do sistema de controles internos apresentados por esta UPC não 

caracterize uma realidade operacional distante da execução das diversas tarefas das Secretarias Executoras 

do MTb, (FAT, SE e SPPE) utilizou-se o resultado avaliativo de cada UPC. A metodologia utilizada para aferir 

o funcionamento dos controles internos foi a média aritmética. Os resultados apurados estão 

demonstrados no Quadro 40. 

       Quadro 39 - Gestão de riscos e controles internos 

ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A SEREM AVALIADOS 

Ambiente de Controle 

NOTA CONSOLIDADA MÉDIA 

FAT SPPE SE FAT/2017 

4 4 3,4 4 

1. A alta administração percebe os controles internos como essenciais à 
consecução dos objetivos da unidade e dão suporte adequado ao seu 
funcionamento. 

4 4 3,8 4 

2. Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UPC são percebidos por 
todos os servidores e funcionários nos diversos níveis da estrutura da 
unidade.  

2 2 3 2 

3. A comunicação dentro da UPC é adequada e eficiente. 3 4 3,4 3,4 

4. Existe código formalizado de ética ou de conduta. 5 4 5 5 

5. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão 
postos em documentos formais. 

3 4 3,2 3,2 

6. Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos 
funcionários e servidores dos diversos níveis da estrutura da UPC na 
elaboração dos procedimentos, das instruções operacionais ou código de 
ética ou conduta. 

3 3 3 3 

7. As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de 
definições claras das responsabilidades. 

4 4 3,2 4 

8. Existe adequada segregação de funções nos processos e atividades da 
competência da UPC. 

4 4 4 4 

9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos 
resultados planejados pela UPC. 

4 4 4,25 4 

Avaliação de Risco 4 3 3,2 3,2 

10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados. 5 4 4,6 4,6 

11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos 
objetivos e metas da unidade. 

4 3 3,2 3,2 

12. É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou 
externa) envolvidos nos seus processos estratégicos, bem como a 
identificação da probabilidade de ocorrência desses riscos e a consequente 
adoção de medidas para mitigá-los. 

3 3 3 3 

13. É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de 
informações e de conformidade que podem ser assumidos pelos diversos 
níveis da gestão.  

3 3 2,6 3 
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14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar 
mudanças no perfil de risco da UPC ocasionadas por transformações nos 
ambientes interno e externo. 

3 3 2,6 3 

15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem 
tratados em uma escala de prioridades e a gerar informações úteis à 
tomada de decisão. 

3 3 2,8 3 

16. Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam decorrentes de 
fragilidades nos processos internos da unidade. 

4 4 3,2 4 

17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar 
sindicância para apurar responsabilidades e exigir eventuais 
ressarcimentos.  

4 4 4,2 4 

18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e 
inventário de bens e valores de responsabilidade da unidade.  

4 4 4,4 4 

Procedimentos de Controle 4 3 3,3 3,2 

19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para 
diminuir os riscos e alcançar os objetivos da UPC, claramente 
estabelecidas. 

4 3 3,2 3,2 

20. As atividades de controle adotadas pela UPC são apropriadas e funcionam 
consistentemente de acordo com um plano de longo prazo. 

4 3 3,2 3,2 

21. As atividades de controle adotadas pela UPC possuem custo apropriado ao 
nível de benefícios que possam derivar de sua aplicação. 

3 3 3,4 3 

22. As atividades de controle adotadas pela UPC são abrangentes e razoáveis e 
estão diretamente relacionadas com os objetivos de controle. 

4 3 3,4 3,4 

Informação e Comunicação 4 3 3 3 

23. A informação relevante para UPC é devidamente identificada, 
documentada, armazenada e comunicada tempestivamente às pessoas 
adequadas. 

4 4 3,2 4 

24. As informações consideradas relevantes pela UPC são dotadas de 
qualidade suficiente para permitir ao gestor tomar as decisões 
apropriadas. 

4 4 3,6 4 

25. A informação disponível para as unidades internas e pessoas da UPC é 
apropriada, tempestiva, atual, precisa e acessível. 

4 3 3 3 

26. A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos 
grupos e indivíduos da UPC, contribuindo para a execução das 
responsabilidades de forma eficaz. 

4 3 2,8 3 

27. A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da 
UPC, em todas as direções, por todos os seus componentes e por toda a 
sua estrutura. 

4 3 2,8 3 

Monitoramento 2 4 3,2 3,2 

28. O sistema de controle interno da UPC é constantemente monitorado para 
avaliar sua validade e qualidade ao longo do tempo. 

2 4 3,2 3,2 

29. O sistema de controle interno da UPC tem sido considerado adequado e 
efetivo pelas avaliações sofridas. 

2 4 3,2 3,2 

30. O sistema de controle interno da UPC tem contribuído para a melhoria de 
seu desempenho. 

4 3 3,4 3,4 
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4. ÁREAS ESPECIAIS DE GESTÃO 

Este capítulo contempla informações sobre gestão de pessoal, infraestrutura patrimonial, 

tecnologia da informação, critérios de sustentabilidade ambiental. 

4.1 Gestão de pessoas 

Este item tem por finalidade informar sobre a estrutura de pessoal da unidade, quantificando 

e qualificando-a para fins de avaliação da sua suficiência para o cumprimento da missão institucional. 

4.1.1 Estrutura de pessoal da unidade  

 

 

4.1.1.1 Força de Trabalho da UPC  

Para desenvolver suas atribuições atualmente a CGFAT dispõe de uma equipe de vinte e um 

colaboradores, com a soma de treze servidores com vínculo (dois administradores, uma Técnica em 

Contabilidade, oito Agentes Administrativos, um Agente de Portaria e um Auxiliar de Serviços Gerais), um 

servidor de carreira em exercício descentralizado, dois servidores requisitados e cinco servidores sem 

vínculo com a administração pública (níveis superiores). 

           Quadro 40 - Distribuição da Lotação Efetiva 

Tipologias dos Cargos 

Lotação 
CGFAT 

Lotação 
Efetiva 

Ingressos 
no Exercício 

Egressos 
no Exercício Autorizada 

1.   Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2) 13 16 0 0 

1.1.    Membros de poder e agentes políticos  0 0 0 0 

1.2.    Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4) 13 16 0 0 

1.2.1.      Servidores de carreira vinculada ao órgão 13 13 0 0 

1.2.2.      Servidores de carreira em exercício descentralizado Não se aplica 1 0 0 

1.2.3.      Servidores de carreira em exercício provisório Não se aplica 0 0 0 

1.2.4.      Servidores requisitados de outros órgãos e esferas Não se aplica 2 0 0 

2.   Servidores com Contratos Temporários 0 0 0 0 

3.   Servidores sem Vínculo com a Administração Pública Não se aplica 5 0 0 

4.   Total de Servidores (1+2+3) 13 21 0 0 

Fonte: Extração de dados SIAPE e controles da CGRH 
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4.1.1.2 Distribuição da Lotação Efetiva  

 

             Quadro 41 - Distribuição da Lotação Efetiva 

Tipologias dos Cargos 

CGFAT 

Lotação Efetiva 

Área Meio Área Fim 

1.   Servidores de Carreira (1.1) 16 0 

1.1.   Servidores de Carreira (1.1.2+1.1.3+1.1.4+1.1.5) 16 0 

1.1.2.    Servidores de carreira vinculada ao órgão 13 0 

1.1.3.    Servidores de carreira em exercício descentralizado 1 0 

1.1.4.    Servidores de carreira em exercício provisório 0 0 

1.1.5.    Servidores requisitados de outros órgãos e esferas 2 0 

2.   Servidores com Contratos Temporários 0 0 

3.   Servidores sem Vínculo com a Administração Pública 5 0 

4.   Total de Servidores (1+2+3) 21 0 

Fonte: Extração de dados SIAPE e controles da CGRH 

 
 

4.1.1.3 Estrutura de cargos em comissão e de funções da UPC  

 

        Quadro 42 - Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da    UPC 

Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas 

CGFAT 

Lotação 
Ingressos no 

Exercício 
Egressos no 

Exercício 
Autorizada Efetiva 

1.   Cargos em Comissão 9 12 5 0 

1.1. Cargos Natureza Especial 0 0 0 0 

1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior 9 12 5 0 

      1.2.1.    Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão 5 5 5 0 

     1.2.2.    Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado 0 1 0 0 

     1.2.3.    Servidores de Outros Órgãos e Esferas 0 1 0 0 

     1.2.4.    Sem Vínculo 4 5 0 0 

     1.2.5.    Aposentados 0 0 0 0 

2.   Funções Gratificadas 4 7 0 0 

     2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão 4 7 0 0 

     2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado 0 0 0 0 

     2.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas 0 0 0 0 

3.   Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2)  13 19 5 0 

Fonte: Extração de dados SIAPE e controles da CGRH 
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4.1.1.4   Análise Crítica  

Do ponto de vista da gestão, vale destacar que, para administrar as receitas e aplicações do 

FAT, é importante que a equipe técnica da CGFAT receba novos colaboradores, que possam desenvolver 

trabalhos de gestão financeira de fundos, especialmente das áreas contábil, econômica e de finanças, para 

a realização de atividades de análise da segregação de contas do FAT nas 06 instituições financeiras que 

operam com recursos do FAT (BNDES, BB, CAIXA, BASA, BNB e FINEP); avaliações e supervisões dos 

depósitos especiais do Fundo e do FUNPROGER; acompanhamento e projeções das receitas e despesas do 

FAT, especialmente as receitas provenientes da arrecadação PIS/PASEP, da contribuição sindical, e das 

receitas derivadas das aplicações do Fundo no mercado financeiro, bem como das despesas obrigatórias do 

seguro desemprego e abono salarial e despesas discricionárias do MTb. 

4.1.2 Demonstrativo das despesas com pessoal  

 Toda a execução orçamentária da folha de pagamento de pessoal ativo e inativo é 

centralizada na UG da CGRH. Por esse motivo não há como fragmentar o custo de pessoal por 

unidade do MTb. Assim, as informações deste subitem constarão do RG da Secretaria Executiva do 

MTb. 

4.1.3 Gestão de riscos relacionados ao pessoal  

Esta UPC é bastante impactada pela insuficiência da sua força de trabalho, principalmente no 

que respeita ao quadro técnico da CGFAT, unidade responsável por análise econômico-financeira, 

conjunturas de mercado e contábil, envolvendo movimentações e aplicações financeiras em 06 instituições 

oficiais federais (BNDES, BB, CAIXA, BNB, BASA e FINEP). Ademais é dever do FAT a implementação de 

ações e programas de políticas públicas de geração de emprego e renda, relacionados às suas áreas de 

competência, isso sem falar na urgente necessidade de reforço do contingente de servidores, com a devida 

capacitação, para realizar os trabalhos de acompanhamento e fiscalização da execução dos recursos 

aplicados nas referidas instituições financeiras e de análise das prestações de contas do Fundo e do 

FUNPROGER, este sob Gestão do Banco do Brasil e supervisionado pelo CODEFAT/MTb. 

Por fim, é certo que a CGFAT, Coordenação-Geral que controle toda a receita do FAT, nos 

últimos exercícios, tem sofrido com a redução de seu quadro de pessoal, decréscimo de quase 50%, e com 

grande rotatividade de gestores nos dois últimos exercícios. Nesse sentido, entende-se que o MTb precisa 

de uma reestruturação da gestão operacional e do quadro de pessoal para a execução a contento das suas 

atribuições regimentais, sem a qual não se alcançará êxito no atendimento da exigência dos órgãos de 

controle pelo melhor desempenho da política pública de trabalho, emprego e renda, na busca por maior 

eficiência e efetividade. 

4.1.4 Contratação de pessoal de apoio e de estagiários   

  Informações detalhadas deste subitem constarão do RG da Secretaria Executiva do MTb.  
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4.2 Gestão do patrimônio e infraestrutura 

As informações deste item constarão do RG da Secretaria Executiva. 

4.3 Gestão de tecnologia da informação 

As informações deste item constarão do RG da Secretaria Executiva do MTb. 

4.3.1 Principais sistemas de informações  

 Em relação ao controle das receitas e aplicações do FAT, cabe informar que a CGFAT não 

dispõe de sistema informatizado para controle de seu patrimônio financeiro, encontrando-se em processo 

de desenvolvimento a primeira parte do “Sistema Integrado de Gestão do FAT – SIGFAT”, sob a 

responsabilidade do Departamento de Tecnologia da Informação, em conformidade com o Regimento 

Interno.  A descrição do sistema é apresentada no Quadro 44 a seguir: 

  Quadro 43 - Principais Sistemas 

Descrição 
dos 

principais 
sistemas 

Sigla Objetivos 
Principais 

funcionalidades 
Responsável 

técnico 

Área 
finalística 

responsável 

Responsável 
da área de 

negócio 

Criticidade 
para a 

Unidade 

Sistema 
Integrado de 

Gestão do 
FAT 

SIGFAT 

Cadastro 
dos 

recursos do 
FAT 

manter os processos do 
FAT, calcular a 

distribuição dos recursos, 
manter entidades 

externas, auditar saídas. 

Giovani SPPE Paulo Cesar 2 

Fonte: Coordenação-Geral de Informática 

 

4.4 Gestão ambiental e sustentabilidade 

 As informações deste item constarão do RG da Secretaria Executiva do MTb. 

4.5 Gestão de fundos e de programas 

 

4.5.1 Identificação e informações dos fundos na gestão da unidade  

 

FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR - FAT 

 A Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, criou o Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, 

vinculado ao Ministério do Trabalho - MTb, e instituiu o Conselho Deliberativo do FAT - CODEFAT, como 

órgão gestor do Fundo. 

 O FAT, vinculado ao MTb, é um fundo especial classificado como de natureza contábil, por ser 

constituído de disponibilidades financeiras evidenciadas em registros contábeis, e de natureza financeira, 

por estar autorizado a efetuar movimentação de recursos, gerando receitas financeiras. 
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 Instituído pela Lei nº 7.998/1990, em regulamentação do art. 239 da Constituição Federal de 

1988, o Fundo tem seus recursos oriundos, basicamente, das receitas de arrecadação das contribuições 

para o Programa de Integração Social – PIS, e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor 

Público – PASEP, da arrecadação da Cota-parte da Contribuição Sindical e das receitas de remunerações dos 

financiamentos e das aplicações das disponibilidades financeiras do Fundo. 

 O FAT é destinado ao custeio do Programa do Seguro-Desemprego, ao pagamento do Abono 

Salarial e ao financiamento de programas de educação profissional e tecnológica e de desenvolvimento 

econômico. 

 O Programa do Seguro-Desemprego tem por finalidades, conforme art. 2º da Lei nº 

7.998/1990: 

 - prover assistência financeira temporária ao trabalhador desempregado em virtude de 

dispensa sem justa causa, inclusive a indireta, e ao trabalhador comprovadamente resgatado de regime de 

trabalho forçado ou da condição análoga à de escravo; 

 - auxiliar os trabalhadores na busca ou preservação do emprego, promovendo, para tanto, 

ações integradas de orientação, recolocação e qualificação profissional. 

 O Abono Salarial, nos termos do art. 9º da Lei nº 7.998/1990, é benefício garantido aos 

empregados que: 

 - tenham percebido, de empregadores que contribuem para o Programa de Integração Social 

(PIS) ou para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), até 2 (dois) salários 

mínimos médios de remuneração mensal no período trabalhado e que tenham exercido atividade 

remunerada pelo menos durante 30 (trinta) dias no ano-base; 

 - estejam cadastrados há pelo menos 5 (cinco) anos no Fundo de Participação PIS-Pasep ou no 

Cadastro Nacional do Trabalhador. 

 A atuação assistencial do FAT inclui as atividades de pagamento dos benefícios do seguro-

desemprego e do abono salarial, bem como as demais atividades relacionadas à proteção do trabalhador, 

especialmente o trabalhador desempregado. 

 O FAT atua na geração e conservação de empregos por meio do financiamento de programas 

de desenvolvimento econômico, por intermédio dos empréstimos constitucionais ao BNDES, e por meio 

dos depósitos especiais do FAT, no âmbito de programas de geração de emprego e renda, instituídos ou 

apoiados pelo CODEFAT e executados pelas instituições financeiras oficiais federais, BNDES, Banco do 

Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco do Nordeste, Banco da Amazônia e FINEP, nos termos do que 

estabelece a Lei nº 8.352, de 28/12/1991. 

 Os programas e ações implementados com recursos do FAT têm suas diretrizes de gestões 

estratégicas definidas pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador – CODEFAT. 

 O CODEFAT é um órgão colegiado, deliberativo, tripartite e paritário, composto por bancadas 

representativas dos trabalhadores, dos empregadores e do Governo Federal, com Regimento Interno 

aprovado pela Resolução nº 596, de 27/03/2009. Esse modelo é adotado nas esferas estadual e municipal, 
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mediante a constituição dos Conselhos ou Comissões Estaduais e Municipais de Emprego, que representam 

as instâncias responsáveis pela aprovação dos planos de qualificação social e profissional, e das demais 

ações relacionadas à geração de trabalho, emprego e renda. 

 A composição do Conselho é estabelecida pelo Poder Executivo, que define precisamente os 

membros, titulares e suplentes, que possuem assento e voto no Conselho. Em 2017, com a publicação do 

Decreto nº 9.116, de 4 de agosto de 2017, conforme disposto em seu art. 1º, foi promovida alteração na 

composição das bancadas de governo e empregadores, permanecendo sem inalterada a de trabalhadores, 

conforme demonstrado na tabela a seguir. 

Tabela 5 - Composição do CODEFAT 

Bancada 

Representação (um titular e um suplente) 

Decreto nº 9.116/2017                                                                                      

Publicado no DOU de 07/08/2017 
Decreto nº 6.827/2016 

Governo 

 Ministério do Trabalho   Ministério do Trabalho e Emprego  

  Ministério da Fazenda  

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços   Ministério da Previdência Social  

  Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento  

 Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão    Ministério do Desenvolvimento Agrário  

  BNDES  

Trabalhadores 

  Central Única dos Trabalhadores - CUT  

 Força Sindical  

 União Geral dos Trabalhadores - UGT  

 Nova Central Sindical de Trabalhadores - NCST  

 Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil - CTB  

 Central dos Sindicatos Brasileiros - CSB  

Empregadores 

 Confederação Nacional da Indústria - CNI   Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil  

 Confederação Nacional do Sistema Financeiro - CONSIF  
 Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados e de 

Capitalização  

 Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo - 

CNC  

 Confederação Nacional de Saúde, Hospitais, 

Estabelecimentos e Serviços  

 Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA   Confederação Nacional de Serviços  

 Confederação Nacional do Turismo - CNTur  

 Confederação Nacional do Transporte - CNT  

Total de 

Conselheiros 
18 (seis de cada bancada) 18 (seis de cada bancada) 

   Fonte: SIAFI, com formato de agregação pela SPPE. 

 Dentre as funções mais importantes do CODEFAT, estão as de elaborar diretrizes para 

programas e para alocação de recursos, de acompanhar e avaliar seu impacto social e de propor o 

aperfeiçoamento da legislação referente às políticas. Igualmente importante é o papel que o Conselho 

exerce no controle social da execução destas políticas, no qual estão as competências de análise das contas 

do FAT, dos relatórios dos executores dos programas apoiados, bem como de fiscalização da administração 

do Fundo. 

 A Secretaria Executiva do CODEFAT é exercida pelo Departamento de Gestão de Benefícios – 

DGB/SPPE/MTb, cumprindo à Coordenação-Geral do CODEFAT - CGCON/DGB executar as tarefas técnicas e 
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operacionais, de natureza administrativa, bem como promover a articulação entre as áreas do MTb para o 

cumprimento das principais atribuições da Secretaria Executiva do CODEFAT, a saber: i) sistematizar 

informações que permitam ao CODEFAT a aprovação, o acompanhamento e a execução do Plano de 

Trabalho Anual do Programa do Seguro-Desemprego e do Abono Salarial e dos respectivos orçamentos; ii) 

coordenar as atividades para realização das reuniões do CODEFAT e do GTFAT; e, iii) promover a 

compatibilização entre as ações afetas à esfera de competência do MTb e as do CODEFAT. 

 Informações detalhadas sobre a gestão do FAT constarão do processo de contas anual 

específico do Fundo cuja UPC é a Coordenação-Geral de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - 

CGFAT, da Subsecretaria de Orçamento e Administração, da Secretaria Executiva, do Ministério do 

Trabalho. 

 

Figura 2 - Estrutura Organizacional do CODEFAT 

 
 

 

4.5.1.1 FUNDO DE AVAL PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA - FUNPROGER  

Vinculado ao Ministério do Trabalho, sob a supervisão do CODEFAT, encontra-se o Fundo de 

Aval para Geração de Emprego e Renda - FUNPROGER, fundo de natureza contábil instituído pela Lei nº 

9.872, de 23/11/1999, alterada pelas Leis nº 10.360 e nº 11.110, de 27/12/2001 e 25/04/2005, 

respectivamente, regido pelo Regulamento aprovado pela Resolução CODEFAT nº 409, de 28/10/2004, e 

suas alterações. 

As informações sobre o FUNPROGER constarão de Relatório de Gestão do Fundo elaborado 

pelo Banco do Brasil S/A, na qualidade de Gestor do Fundo, supervisionado pelo CODEFAT/MTb. 
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5. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE 

Esta seção visa demonstrar a existência de estruturas que garantam canal de comunicação 

com o cidadão para fins de solicitações, reclamações, denúncias e sugestões, bem como de mecanismos ou 

procedimentos que permitam verificar a percepção da sociedade sobre os serviços prestados pela unidade 

e as medidas para garantir a acessibilidade. 

5.1 Canais de acesso do cidadão 

Por meio de seu Conselho Deliberativo, o FAT tem como gestores representantes do Governo 

Federal e da sociedade civil, estes com indicações de representações dos trabalhadores e dos 

empregadores, na proporção de um terço para cada bancada representativa, conforme estabelecido no art. 

18 da Lei nº 7.998, de 1990. 

O Ministério do Trabalho tem a responsabilidade da execução das ações custeadas com 

recursos do FAT, estando no âmbito do Ministério o encargo de prover os canais de relacionamentos com 

os cidadãos, os quais são evidenciados no Relatório de Gestão das unidades do Ministério, especialmente 

da Secretaria-Executiva e da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego. 

Na página institucional do MTb na Internet, o usuário tem acesso aos canais de atendimento 

eletrônico e informações sobre a central de atendimento Alô Trabalho. 

Cabe ressaltar que, no Portal FAT, no endereço http://portalfat.mte.gov.br/, encontram-se 

publicados os Boletins Financeiros do FAT (bimestrais) e seus Relatórios de Gestão. 

Outras informações a respeito deste item constarão dos RG da Secretaria-Executiva do MTb e 

da SPPE. 

5.2 Carta de Serviços ao Cidadão 

Conforme previsão contida no Decreto nº 6.932/2009, o Ministério do Trabalho disponibilizou 

em seu sítio eletrônico a Carta de Serviços ao Cidadão. Para consulta ao conteúdo, o cidadão pode acessar 

o sítio eletrônico do órgão: http://trabalho.gov.br/noticias/5501-carta-cidadao. 

http://portalfat.mte.gov.br/
http://trabalho.gov.br/noticias/5501-carta-cidadao
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Com relação, especificamente à Carta de Serviços, conforme determina o Decreto nº 9094, de 

17 de julho de 2017, recentemente, foi instituído, por intermédio da Portaria 135/2018, Grupo Técnico 

Permanente que fará a atualização da Carta Eletrônica de Serviços do Ministério do Trabalho no portal de 

Serviços do Governo Federal e demais plataformas digitais de serviços do Governo Federal.  

 

5.3 Aferição do grau de satisfação dos cidadãos-usuários   

Não foram realizadas ações que tivessem como resultado conhecer a opinião do cidadão 

quanto aos serviços e atendimentos prestados pelo MTb de forma estruturada, com procedimentos e 

instrumentos apropriados à realização de pesquisa de satisfação. 

 

5.4 Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da unidade  

 As informações referentes ao relatório de gestão e aos relatórios de auditoria se encontram no 

sítio eletrônico do órgão, a saber: http://trabalho.gov.br/auditoria/prestacao-de-contas-anuais-do-

trabalho. 

 

5.5 Medidas para garantir a acessibilidade aos produtos, serviços e instalações 

 As informações consignadas no item serão delineadas pela Comissão de Acessibilidade 

(instituída pela Portaria nº 50/2014) e consolidadas no RG da Secretaria Executiva do MTb. 

http://trabalho.gov.br/auditoria/prestacao-de-contas-anuais-do-trabalho
http://trabalho.gov.br/auditoria/prestacao-de-contas-anuais-do-trabalho
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6. DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS 

Este capítulo visa demonstrar o desempenho financeiro e as informações sobre as 

demonstrações contábeis e financeiras da UPC, bem como a sistemática de apuração de custos e dos novos 

critérios e procedimentos estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor 

Público. 

6.1 Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do 
patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos 

A UPC não realiza a depreciação de itens de patrimônio, tendo em vista que no Ministério do 

Trabalho ainda não há uma metodologia utilizada para tanto, inclusive, o atual Sistema de Patrimônio para 

controle dos bens móveis não viabiliza o registro de depreciações. 

6.2 Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade 

Como o órgão setorial é responsável por tratar da temática de custos no âmbito geral, não 

havendo uma estrutura de setoriais ou subsetoriais para cada UPC, este item será abordado pela setorial 

de custos e as informações serão apresentas no Relatório da Secretaria-Executiva. 

6.3 Demonstrações contábeis exigidas pela Lei 4.320/64 e notas explicativas 

Este item tem por objetivo tratar das informações relacionadas às demonstrações contábeis 

obrigatórias para a UPC, conforme Lei nº 4.320/64, Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas e Manual 

de Contabilidade Aplicados ao Setor Público.  

Em obediência ao princípio da transparência ativa das informações públicas previstas no art. 8º 

da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, e art. 7º do Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012, as 

notas explicativas e as demonstrações contábeis desta UPC foram elaboradas pela Coordenação-Geral de 

Orçamento, Finanças e Contabilidade, da Secretaria Executiva do Ministério do Trabalho estão publicadas 

no endereço eletrônico do órgão, a saber: 

http://www.trabalho.gov.br/auditoria/prestacao-de-contas-anuais-do-trabalho.  

Por oportuno, buscando atender as normas do TCU para envio de informações, via Sistema e-

contas, seguem abaixo a Declaração do Contador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.trabalho.gov.br/auditoria/prestacao-de-contas-anuais-do-trabalho
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DECLARAÇÃO DO CONTADOR 

Denominação completa (UJ) Código do Órgão 

Fundo de Amparo ao Trabalhador 38901 

              

 

Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do SIAFI (Balanço Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e 

as Demonstrações das Variações Patrimoniais, do Fluxo de Caixa e das Mutações do Patrimônio Líquido), regidos pela Lei n.º 

4.320/1964 e pela Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC T 16.6 aprovada pela Resolução CFC nº 

1.133/2008, relativas ao exercício de 2017, refletem adequadamente a situação orçamentária, financeira e patrimonial, da 

unidade jurisdicionada que apresenta o Relatório de Gestão, EXCETO no tocante a: 

a) Falta de atualização e constituição de provisão para os valores de Créditos a Receber; 

b) Falta de devolução dos lotes vencidos no exercício social de 2017 - despesas com o seguro desemprego - 

subavaliação do Ativo Circulante, superavaliação da Demonstração da Variação Patrimonial e do Balanço 

Orçamentário; 

c) Saldos indevidos no Ativo Não Circulante - Imobilizado e Intangível; 

d) Ausência do registro da depreciação e amortização; 

e) Subavaliação dos passivos pela falta de reconhecimento junto a DATAPREV;  

f) Saldos indevidos em contas de controle, e; 

g) Termo de Execução Descentralizada, convênios e instrumentos congêneres a liberar/a comprovar/a aprovar 

com vigência expirada. 

Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração. 

Local Brasília Data 26 de janeiro de 2018 

Contador Responsável Rafael França Rosinha CRC nº DF-025122/O-2 
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Declaração sobre a conformidade contábil dos atos e fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial 

Denominação completa (UPC) Código do Órgão 

Fundo de Amparo ao Trabalhador 38901 

      

 

A conformidade contábil da UPC é realizada pela Setorial Contábil de Órgão Superior/Órgão/Unidade Gestora, 

representada na estrutura organizacional do Ministério do Trabalho pela Coordenação de Contabilidade (localização: Brasília - DF), 

que possui Unidade Gestora própria no SIAFI, independência, não sofre restrição/ingerência internas/externas nas atividades 

desenvolvidas no processo de registro da conformidade e, em 2017, a Coordenação de Contabilidade ficou responsável pelo 

registro da conformidade contábil de 79 Unidades Gestoras no SIAFI. Eventualmente, quando foi necessária a utilização eventos de 

uso exclusivo, a Setorial Contábil efetuou registros contábeis nas Unidades Gestoras, de sua responsabilidade, visando à 

regularização de incorreções para o efetivo cumprimento dos princípios e normas contábeis aplicadas ao setor público. A 

segregação de função na conformidade contábil é respeitada, conforme prevê os itens 8.1.2 e 8.1.3 do Manual SIAFI 020315 - 

Conformidade Contábil. 

A conformidade contábil é registrada após a realização (diária/mensal/anual) dos procedimentos técnicos: 

a. Extração (transação “CONDEMCON”) e análise das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - 

DCASP (ex.: saldos invertidos, saldos irrisórios, recursos de RAP sendo utilizados para pagamento de despesa do 

exercício); 

b. Análise das equações do auditor (transação “CONDESAUD”) - verificação das equações encontradas e se são 

plausíveis, ou não, de restrição contábil; 

c. Transação “CONCONFREG” - verificação e análise das restrições efetuadas, ou não, pelos responsáveis pelo 

registro da conformidade de registro de gestão; 

d. Extração de relatórios do Tesouro Gerencial (ex.: saldos invertidos, registro da depreciação, saldos alongados 

em contas transitórias, entre outros); 

e. Transação “CONTRANSF” - complementação dos relatórios extraídos do Tesouro Gerencial - verificar se não há 

convênio ou instrumento congênere expirado e com saldos indevidos em contas de ativos, passivo ou controle 

(ex.: convênio expirado com saldo a liberar, ao invés de não liberado); 

f. Conferência das contas contábeis utilizadas nos registros diários no SIAFI, através das transações “DIARIO” e 

“BALANCETE”, com o histórico (descrição) do registro; 

g. Utilização de técnicas de auditoria (ex.: conferência de cálculo, indagação escrita, correlação), e; 

h. Histórico de ocorrências frequentes. 

É importante ressaltar que diariamente a Setorial Contábil envia e-mails, mensagens SIAFI e, quando necessário, 

expedientes formais (Memorandos, Notas Técnicas, Notas Informativas), comunicando aos Ordenadores de Despesas e Gestores 

Financeiros sobre as inconsistências apuradas no âmbito da Unidade Gestora, buscando que os mesmos ordenem/providenciem as 

correções necessárias sob “pena” de restrição contábil. As inconsistências encontradas são anotadas em planilha eletrônica e 

enquanto não regularizadas, pelas Unidades Gestoras, configuram como motivo para a permanência do registro da restrição 

contábil associada, além da restrição de não atendimento das orientações/demandas da Setorial Contábil. Em resumo, para a 

conformidade contábil busca-se a aplicação dos Manuais SIAFI 020315, 021003 e 020318, do MCASP, dos princípios contábeis, das 

normas/legislações aplicáveis e outros dispositivos, visando à transparência e fidedignidade das informações nas DCASP’s. 

As ocorrências registradas no âmbito da UPC foram detalhadas buscando a transparência das informações quando 

da correlação entre os demonstrativos contábeis apresentados, a Declaração do Contador e essa Declaração. Pontua-se que as 

restrições contábeis cujos códigos estejam entre 300 e 399 indicam ocorrências de alerta e aquelas cujos códigos estejam entre 

600 e 799 indicam ocorrências de ressalva. As ocorrências observadas, em 2017, para o Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, 

foram: 
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ÓRGÃO RESTRIÇÃO DESCRIÇÃO jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Total Geral 

38901 

306 APROPRIACAO DESPESAS FORA PERIODO COMPETENCIA         1               1 

315 FALTA/RESTRICAO CONFORM. REGISTROS DE GESTAO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

318 NAO ATEND. ORIENTACAO ORGAO CONT SET/CENTRAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

550 FALTA DE RECONHECIMENTO DE PASSIVOS                       1 1 

604 FALTA DE ATUALIZ. DE ATIVOS CIRCULANTES 1 1 1 1 1 1 1         1 8 

606 SLD ALONG/INDEV.CONTAS TRANS. AT.CIRCULANTE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   11 

607 OUTROS - ATIVO CIRCULANTE       1                 1 

625 FALTA REG./ATUALIZACAO PROV.PERDAS PROVAVEIS       1               1 2 

632 SLD ALONG/INDEV.CONTAS TRANS. AT.Ñ.CIR-IMOBIL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

633 SLD ALONG/INDEV.CONTAS TRANS. AT.Ñ.CIR-INTANG 1 1 1 1 1 1 1 1         8 

634 FALTA AVALIACAO BENS MÓV/IMOV/INTANG/OUTROS           1       1 1 1 4 

642 FALTA/EVOLUCAO INCOMPATIVEL DEP.AT.IMOBILIZ. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

643 FALTA/EVOL.INCOMPATIVEL AMORTIZ.AT.INTANGÍVEL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

651 FALTA OU INCONSISTÊNCIA NO CONTRATO         1 1 1 1 1 1 1 1 8 

653 SLD.ALONG/INDEV.CONTAS CONTROLE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   11 

656 CONVENIOS A COMPROVAR COM DATA EXPIRADA 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

657 CONVENIOS A APROVAR COM DATA EXPIRADA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

659 CONVÊNIOS A LIBERAR EXPIRADOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

665 TERMO DE PARCERIA A COMPROVAR COM VIG. EXPIR. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

666 TERMO DE PARCERIA A APROVAR COM VIG EXPIRADA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

671 TRANSF.VOLUNT. S/COMPROV. E NÃO ENV.P/INADIMP   1                     1 

674 SLD ALONG./INDEV CTAS TRANSIT. PAS.CIRCULANTE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

677 FALTA/ATRASO RETENCAO/RECOL. OBRIG E TRIBUTOS   1 1 1 1 1 1 1     1 1 9 

681 REGULARIZACAO INDEVIDA VALORES RECEBIDOS GRU                       1 1 

694 INCONSISTÊNCIAS CONTAS PATRIMONIO LIQUIDO                       1 1 

697 SALDO INVERTIDO - CLASSE 6       1 1         1     3 

700 FALTA DE RECL/DEV.E BX/ANUL DE SUPRIM.FUNDO                   1     1 

703 ERRO NA CLASSIFICACAO DA DESPESA             1 1 1 1 1 1 6 

705 FALTA COMPROVACAO E PREST.CONTAS SUPR.FUNDOS   1 1 1 1 1             5 

707 SALDO INVERTIDO - CLASSE 8         1               1 

737 UTILIZACAO INADEQUADA DE EVENTOS/SITUACAO CPR   1         1 1         3 

738 SALDO INVERTIDO CONTAS-CORRENTES 1 1 1                   3 

748 DEMAIS INCOERENCIAS - BALANCO PATRIMONIAL                       1 1 

749 DEMAIS INCOERENCIAS - DVP (DEM.VAR.PATRIM)                       1 1 

750 DEMAIS INCOERENCIAS - BALANCO ORCAMENTARIO                       1 1 

766 TERMO COOPERAÇÃO A LIBERAR - DATA EXPIRADA 1 1 1 1                 4 

773 TED A COMPROVAR COM DATA EXPIRADA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

775 TED A REPASSAR EXPIRADOS   1     1 1 1 1 1 1 1 1 9 

 

As ocorrências não sanadas até o final de 2017 constam na Prestação de Contas de cada uma das UPC’s que executam recursos do 

FAT. 

Local Brasília Data 23 de fevereiro de 2018 

Contador Responsável Rafael França Rosinha CRC nº DF-025122/O-2 



 

86 Relatório de Gestão de 2017 

 

7. CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE  

Esta Seção tem por objetivo proporcionar ao leitor do relatório melhor compreensão sobre 

atendimento a demandas específicas oriundas de legislação específica e dos órgãos de controle.  

7.1 Tratamento de determinações do TCU  

A gestão das demandas de órgãos de controle relacionadas ao FAT, sobretudo as que dizem 

respeito a prestação de contas do Fundo, tem sido centralizada na CGFAT, a qual encaminha para 

providências das áreas pertinentes do Ministério do Trabalho as recomendações e determinações que 

extrapolem suas competências regimentais. 

Ao apreciar os autos de auditoria financeira realizada sobre os demonstrativos contábeis do 

Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT, referentes ao exercício de 2016, o TCU prolatou o Acórdão n° 

2.455/2017 - TCU - Plenário por meio do qual a Corte de Contas expediu ao Ministério do Trabalho - MTb, 

no âmbito do FAT, 04 (quatro) determinações e 12 (doze) recomendações. 

Mediante a Nota Informativa Conjunta N° 001/2018 – CGFAT/SOAD/SE/MTb e 

CGOFC/SOAD/SE/MTb, 25/01/2018, a Coordenação-Geral de Recursos do FAT e a Coordenação-Geral de 

Orçamento, Finanças e Contabilidade, deste Ministério, informaram as demandas atendidas e prestaram 

esclarecimentos sobre as providências adotadas para o cumprimento das determinações parcialmente 

atendidas.  

Em conjunto com outros órgãos, o MTb cumpriu 03 (três) determinações contidas nos subitens 

9.2.2.1, 9.2.2.3 e 9.2.2.4 e atendeu 10 (dez) recomendações expedidas do citado Acórdão. A identificação e 

as providências adotadas para as demandas parcialmente atendidas, em situação de monitoramento, serão 

tratadas no quadro a seguir:  
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    Quadro 44 - Deliberações do TCU que permanecem pendentes de cumprimento 

Caracterização da determinação do TCU 

Processo Acórdão Item Comunicação expedida 
Data da 
ciência 

 TC-026.106/2016-7 
N° 2.455/2017 
TCU - Plenário 

9.2 e 9.3 
Ofício n° 07  

(Fiscalis 0496/2017) TCU/SecexPrevi 
   03/01/2018 

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação 

 Ministério do Trabalho - MTb e 
 Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador - CODEFAT 

Descrição da determinação 

 9.2 - determinar que, nas próximas demonstrações financeiras do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), o 
Ministério do Trabalho (MTb): 

9.2.2.2 - revise o processo de devolução dos benefícios do seguro desemprego não desembolsados que perderam 
validade durante o exercício financeiro, de modo que tais recursos sejam revertidos mais tempestivamente 
(financeira e orçamentariamente) aos cofres do FAT, dentro do exercício de competência, tendo em vista o disposto 
no art. 38 da Lei 4.320/1964 e em consonância com as disposições contidas no MCASP (Parte II, itens 3.2.2 e item 4) 
(item II.2.1.2); 

9.3 - recomendar que o Ministério do Trabalho (MTb): 

9.3.2.2 - juntamente com o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat), avalie a 
oportunidade de realizar a revisão da Resolução Codefat 12/1991, com o objetivo de permitir que a restituição ao 
FAT dos benefícios cujos lotes perderam a validade seja feita de forma tempestiva, ainda durante o exercício de 
competência (item II.2.1.2);  

9.3.2.3 - reveja o Contrato de Prestação de Serviços 38/2013 firmado entre o MTb e a Caixa Econômica Federal, de 
operacionalização do seguro desemprego, com o objetivo de permitir que a restituição ao Fundo de Amparo ao 
Trabalhador (FAT) dos benefícios cujos lotes perderam a validade seja feita de forma tempestiva, ainda durante o 
exercício de competência (item II.2.1.2). 

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas 

Quanto ao subitem 9.2.2.2, que determina a revisão do processo de devolução dos benefícios do seguro 

desemprego não desembolsados que perderam validade durante o exercício financeiro,  “os achados evidenciam a 

necessidade de alteração de Resolução do CODEFAT nº 12/1991 e do Contrato de Prestação de Serviços nº 

38/2013, firmado com a Caixa Econômica Federal, de maneira que os recursos dos lotes vencidos sejam devolvidos 

ao FAT, por meio GRU, sob o código 68888-6, em cumprimento ao disposto no Art. 38, da Lei nº 4.320/64”. (Folha 

1, da NI n° 21/CCONT/CGOFC/SOAD/SE/MTb, de 27/03/2017). 

A situação não foi regularizada. A Secretaria Executiva do CODEFAT é exercida pela Coordenação-Geral do 
CODEFAT, vinculada a SPPE, logo, a gestão para alteração de Resoluções e/ou do Contrato de Prestação de 
Serviços, de modo a permitir a devolução dos lotes que perderam a validade ainda no exercício do repasse (estorno 
da despesa), está no âmbito da responsabilidade da SPPE. (Fls. 02, da NI nº 166/CGOFC/SOAD/SE/MTb, de 
08/09/2017). 

Em relação aos subitens 9.3.2.2 e 9.3.2.3, que recomendam avaliar a oportunidade de realizar a revisão da 
Resolução CODEFAT n° 12/1991 e a revisão do Contrato de Prestação de Serviços n° 38/2013, firmado entre o MTb 
e a Caixa Econômica Federal para operacionalização do seguro desemprego, informa-se que os referidos subitens 
possuem o mesmo teor do subitem 9.2.2.2 já tratado nos parágrafos 3° e 4° da Nota Informativa Conjunta N° 
001/2018 – CGFAT/SOAD/SE/MTb e CCOFC/SOAD/SE/MT, 25/01/2018. 

Por meio do Memorando n° 390/2018, de 15/06/2018, esta Coordenação-Geral solicitou à área 
competente/responsável informações atualizadas sobre os encaminhamentos implementados para cumprimento 
das determinações exaradas pelo TCU ao Ministério do Trabalho – MTb, em resposta ao Acórdão nº 978/2018-
Plenário (Monitoramento do Acórdão nº 2455/2017-TCU-Plenário). 
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7.2 Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno 

Mediante consulta ao sistema “Monitor” constata-se que não há recomendações 

expedidas pela Controladoria Geral da União – CGU ao Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT. 

As recomendações em situação de monitoramento, registradas no sistema, são 

referentes à gestão do FUNPROGER, cujo Relatório de Gestão específico tratará das ações 

implementadas para atendimento das recomendações do Órgão de Controle Interno. 

7.3 Medidas administrativas para apuração de responsabilidade por danos ao Erário 

Não houve casos de danos que tenham sido objeto de medidas internas 

administrativas adotadas pela UPC. 

7.4 Demonstração da conformidade do cronograma de pagamentos de obrigações com o 
disposto no art. 5º da Lei 8.666/1993 

Esta UPC não realiza pagamentos de contratos. A execução orçamentária e financeira dos 

contratos demandados por esta UPC é realizada pela Coordenação-Geral de Recursos Logísticos - 

CGRL/SOAD/SE. Portanto, as informações deste item constarão do RG da Secretaria Executiva do MTb. 

7.5 Informações sobre a revisão dos contratos vigentes firmados com empresas beneficiadas 
pela desoneração da folha de pagamento 

As informações deste item constarão do RG da Secretaria Executiva do MTb.   
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8. OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES 

O FAT é um fundo contábil, de natureza financeira, vinculado ao Ministério do Trabalho – MTb, 

instituído por meio da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, em regulamentação o artigo 239 da 

Constituição Federal. 

Nos termos do art. 11 da Lei nº 7.998/1990, constituem recursos do FAT: i) o produto da 

arrecadação da Contribuição PIS/PASEP; ii) o produto dos encargos devidos pelos contribuintes, em 

decorrência da inobservância de suas obrigações; iii) a correção monetária e os juros devidos pelo agente 

aplicador dos recursos do Fundo, bem como pelos agentes pagadores, incidentes sobre o saldo dos 

repasses recebidos; iv) o produto da arrecadação da contribuição adicional pelo índice de rotatividade, de 

que trata o § 4º, do art. 239, da Constituição Federal (ainda não regulamentado); e v) outros recursos que 

lhe sejam destinados. 

O Fundo tem como suas principais fontes de recursos o produto da arrecadação da 

Contribuição PIS/PASEP e as receitas financeiras de remunerações provenientes de: i) empréstimos do FAT 

ao BNDES, destinados aos financiamentos de projetos de desenvolvimento econômico; ii)  aplicações 

financeiras do Fundo em depósitos especiais; iii) aplicações financeiras das disponibilidades do FAT em 

fundos de investimentos exclusivos; e iv) aplicações das disponibilidades do Fundo nas contas-suprimento 

de pagamento dos benefícios do seguro-desemprego e do abono salarial. 

Adicionam-se a essas fontes as restituições de convênios; as restituições de benefícios não 

desembolsados pelos agentes pagadores; a arrecadação da cota-parte da Contribuição Sindical, as multas 

destinadas ao FAT1; e outros recursos repassados pelo Tesouro Nacional. 

Os recursos do FAT são destinados ao Programa do Seguro-Desemprego, ao pagamento do 

abono salarial e ao financiamento de programas de desenvolvimento econômico, conforme disposto no art. 

10 da Lei nº 7.998/1990. 

Pelo alcance social que possui, o Programa do Seguro-Desemprego é de fundamental 

importância para o trabalhador brasileiro e contempla diversas ações de apoio ao trabalhador, destacando-

se: 

i) pagamento de benefício financeiro temporário ao trabalhador:  

f) demitido sem justa causa;  

g)  beneficiado com bolsa de qualificação profissional; 

h)  resgatado de trabalho análogo ao trabalho escravo; 

i) pescador artesanal em período de defeso;  

j) empregado doméstico dispensado sem justa causa; e  

k) empregado apoiado pelo Programa de Sustentação do Emprego. 

ii) qualificação social e profissional; 

iii)  intermediação de mão de obra; 

                                                 
1 Disciplinado pelo Ato Declaratório Executivo Corat n.º 72, de 12 de agosto de 2004, da Secretaria da Receita Federal 
do Ministério da Fazenda. 
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iv)  geração de informações sobre o mercado de trabalho (Relação Anual de Informações 

Sociais - RAIS, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, e Pesquisas de 

Emprego e Desemprego - PED); 

v) apoio a ações de geração de emprego e renda; 

vi)  identificação profissional (Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS); e 

vii) Classificação Brasileira de Ocupações (CBO). 

O Fundo, por determinação constitucional, destina ao BNDES 40% das receitas provenientes da 

arrecadação da Contribuição PIS/PASEP, na forma de empréstimos, para financiar programas de 

desenvolvimento econômico. 

As disponibilidades financeiras do FAT são aplicadas em títulos de emissão do Tesouro 

Nacional, disponíveis no âmbito do mercado financeiro atrelados à taxa de juros doméstica, no Banco do 

Brasil e na Caixa Econômica Federal - CAIXA, e em depósitos especiais, nas instituições financeiras oficiais 

federais, no termos da Lei nº 8.352, de 28 de dezembro de 1991, que são destinados à concessão de 

financiamentos no âmbito de programas de geração de emprego e renda instituídos ou apoiados pelo 

Conselho Deliberativo do FAT – CODEFAT. 

 

ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PIS/PASEP. 
 

A receita proveniente da arrecadação da Contribuição PIS/PASEP é a principal fonte de 

recursos do FAT. Desde março de 1994, parte dessa arrecadação é retida pelo Tesouro Nacional como 

Desvinculação de Receitas da União – DRU (inicialmente chamada de Fundo Social de Emergência - FSE), 

em atendimento a Emenda Constitucional de Revisão n.º 01, de 01 de março de 1994, com redação atual 

da Emenda Constitucional n.º 95, de 15 de dezembro de 2016, que alterou o art 76-B das Disposições 

Constitucionais Transitórias, onde se estabelece que: “são desvinculados de órgão, fundo ou despesa, até 

31 de dezembro de 2023, 30% (trinta por cento) das receitas dos Municípios relativas a impostos, taxas e 

multas, já instituídos ou que vierem a ser criados até a referida data, seus adicionais e respectivos 

acréscimos legais, e outras receitas correntes.” 

Entre os exercícios de 2013 a 2017, em regime de competência, foi arrecadado como 

Contribuição PIS/PASEP o montante de R$ 268,3 bilhões e retidos no Tesouro Nacional, como DRU, R$ 64,6 

bilhões, sendo constituída como receitas do FAT no período a importância de R$ 203,7 bilhões, conforme 

evidenciado nos quadros que seguem: 
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Quadro 45 - ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PIS/ PASEP 

                     R$ milhões (*) 

2013 51.065,40      10.213,08      40.852,32     

2014 51.770,67      10.354,13      41.416,53     1,4%

2015 52.901,53      10.580,31      42.321,22     2,2%

2016 53.288,00      15.850,28      37.437,73     -11,5%

2017 59.268,40      17.587,61      41.680,79     11,3%

TOTAL 268.294,00    64.585,40      203.708,60   

FAT                                   

( A - B)

Var. % 

ANO
ANO

ARRECADAÇÃO    

(A)

DRU                      

(B)

 
   (*) Arrecadação pelo regime de competência – Valores Nominais 

Entre 2013 e 2017, a preços de dezembro de 2017 (IPCA/IBGE), foi arrecadada como 

Contribuição PIS/PASEP a importância de R$ 287,7 bilhões, sendo R$ 219,2 bilhões o montante destinado 

ao FAT. 

 

Quadro 46 - ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PIS/ PASEP 
 (a preços de dezembro de 2017 – IPCA) 

              R$ milhões (*) 

2013 61.379,82    12.275,96    49.103,85    

2014 58.589,64    11.717,93    46.871,71    -4,5%

2015 55.141,24    11.028,25    44.112,99    -5,9%

2016 53.288,00    15.850,28    37.437,73    -15,1%

2017 59.268,40    17.587,61    41.680,79    11,3%

TOTAL 287.667,10  68.460,02    219.207,08 

ANO
ARRECADAÇÃO    

(A)

DRU                      

(B)

FAT                                   

( A - B)

Var. % 

ANO

 
      (*) Arrecadação pelo regime de competência a preços de dezembro de 2017 – IPCA 

A preços de dezembro de 2017 (IPCA/IBGE), no período de 2013 a 2017 foi arrecadada como 

Contribuição PIS/PASEP a importância de R$ 287,7 bilhões, sendo R$ 219,2 bilhões o montante destinado 

ao FAT. 
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RECEITAS, DESPESAS E RESULTADOS DO FAT. 
 

O FAT destina suas receitas para execução de programas voltados para a proteção do 

trabalhador, contemplando o pagamento dos benefícios do abono salarial e do seguro-desemprego, nas 

suas diversas modalidades; e empréstimos ao BNDES, para financiamento de programas de 

desenvolvimento econômico. Parte das disponibilidades do Fundo, enquanto não utilizada na execução de 

suas ações, é destinada ao fomento do emprego pela via de financiamentos no âmbito dos programas e 

linhas de crédito do FAT para geração de trabalho, emprego e renda, mediante aplicação em depósitos 

especiais nas instituições financeiras oficiais federais. 

Conforme evidenciado no Quadro III, as receitas e obrigações do Fundo apuradas entre os 

exercícios de 2013 e 2017, registradas no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo 

Federal – SIAFI, vêm apresentando crescimentos ao longo do período. As receitas do Fundo saltaram de R$ 

53,6 bilhões em 2013 para R$ R$ 72,5 bilhões em 2017, e as obrigações subiram de R$ 64,0 bilhões para R$ 

R$ 71,4 bilhões, no mesmo período, sendo que as despesas correntes subiram de R$ 47,1 bilhões para R$ 

R$ 54,8 bilhões. 

Cabe observar que no exercício de 2016 as receitas da arrecadação da contribuição PIS/PASEP 

foram significativamente reduzidas, em razão do aumento da alíquota de desconto por Desvinculação de 

Receitas da União, que passou de 20% para 30%. Por outro lado, em face da edição da Lei nº 13.134, de 16 

de junho de 2015, as despesas com pagamento de benefícios do seguro-desemprego tiveram seu 

crescimento reduzido, mantendo-se certa estabilidade entre os exercícios 2015 e 2017. 

 

Quadro 47 - RECEITAS, OBRIGAÇÕES E RESULTADOS DO FAT 

R$ milhões (*) 

EXERCÍCIOS 2013 2014 2015 2016 2017
Var. % 

2017/2016

RECEITAS

  1. Receita da Contribuição PIS/PASEP 39.734,7    43.107,1    42.104,2    38.798,5     40.588,2     4,61%

  2. Remunerações 8.289,3      12.695,3    14.044,1    19.230,8     17.579,8     -8,58%

  3. Recursos do Tesouro Nacional 4.831,2      13.842,6    7.396,7       12.509,5     13.794,9     10,28%

  4. Outras Receitas 747,0         465,0         1.622,9       1.150,6       507,0          -55,93%

TOTAL DAS RECEITAS  (A) 53.602,3    70.110,1    65.168,0    71.689,3     72.469,9     1,09%

OBRIGAÇÕES

 1. Seguro-Desemprego - Benefício 31.902,0    35.955,8    38.054,5    37.772,2     38.007,1     0,62%

 2. Abono Salarial - Benefício 14.658,7    15.876,7    10.125,7    17.931,7     16.229,0     -9,50%

 3. Qualificação Profissional 6,6              0,5              -              -               58,6             -

 3. Intermediação de Emprego 117,2         138,7         68,5            49,1             34,4             -29,91%

 4. Outras Despesas 373,0         380,3         438,3          501,6          467,6          -6,79%

TOTAL DAS DESPESAS  (B) 47.057,5    52.352,1    48.687,0    56.254,7     54.796,7     -2,59%

RESULTADO ECONÔMICO (A - B) 6.544,8      17.758,0    16.481,0    15.434,6     17.673,2     14,50%

5. Empréstimos ao BNDES - Art.239/CF (C) 16.910,2    16.906,8    17.053,1    15.992,4     16.540,0     3,42%

TOTAL DAS OBRIGAÇÕES  ( D = B + C) 63.967,6    69.258,8    65.740,1    72.247,1     71.336,7     -1,26%

RESULTADO NOMINAL(A - D) (10.365,4)   851,2         (572,1)         (557,7)         1.133,2       303,18%  
(*) Valores Nominais – Fonte SIAFI 
Obs.: Receitas pelo regime de caixa e despesas pelo regime de competência 
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Para efeito comparativo, também se apresenta no Quadro IV as receitas, obrigações e 

Resultados do Fundo, a preços de dezembro de 2017, utilizando-se o IPCA/IBGE mensal como indexador. 

 

Quadro 48 - RECEITAS, OBRIGAÇÕES E RESULTADOS DO FAT 
 (a preços de dezembro de 2017 – IPCA) 

R$ milhões 

EXERCÍCIOS 2013 2014 2015 2016 2017
Var. % 

2017/2016

RECEITAS

  1. Receita da Contribuição PIS/PASEP 52.452,9    54.079,8    48.149,7    41.111,5     41.031,5     -0,19%

  2. Remunerações 11.077,4    15.913,7    16.289,0    20.384,6     17.881,6     -12,28%

  3. Recursos do Tesouro Nacional 6.365,5      16.901,3    8.486,6       12.979,3     14.033,7     8,12%

  4. Outras Receitas 988,2         582,4         1.880,1       1.204,8       514,2          -57,32%

TOTAL DAS RECEITAS  (A) 70.884,0    87.477,1    74.805,5    75.680,3     73.461,0     -2,93%

OBRIGAÇÕES

 1. Seguro-Desemprego - Benefício 42.097,1    44.621,7    43.575,6    39.551,0     38.455,9     -2,77%

 2. Abono Salarial - Benefício 19.209,6    19.522,3    11.344,6    18.887,5     16.439,9     -12,96%

 3. Qualificação Profissional 8,6              0,6              -              -               58,6             -

 3. Intermediação de Emprego 151,9         168,2         75,3            50,4             34,4             -31,71%

 4. Outras Despesas 487,3         467,2         492,3          443,4          446,9          0,78%

TOTAL DAS DESPESAS  (B) 61.954,5    64.780,1    55.487,8    58.932,3     55.435,6     -5,93%

RESULTADO ECONÔMICO (A - B) 8.929,4      22.697,1    19.317,7    16.748,0     18.025,3     7,63%

5. Empréstimos ao BNDES - Art.239/CF (C) 22.315,5    21.386,2    19.516,6    16.857,3     16.705,3     -0,90%

TOTAL DAS OBRIGAÇÕES  ( D = B + C) 84.270,0    86.166,3    75.004,4    75.789,6     72.140,9     -4,81%

RESULTADO NOMINAL(A - D) (13.386,0)   1.310,8      (199,0)         (109,3)         1.320,0       1307,45%

Elaborado pela CGFAT/SPOA/SE/MTb 

Os Quadros III e IV evidenciam que as receitas do FAT são fundamentalmente originárias da 

Contribuição PIS/PASEP, das remunerações das aplicações financeiras do Fundo e de repasses do Tesouro 

Nacional. 

Observa-se que, depois do incremento da receita do FAT no exercício de 2014, houve 

expressiva redução no exercício de 2015, em face da crise da econômica brasileira, que gerou grave 

impacto sobre a arrecadação da Contribuição PIS/PASEP; e nos exercícios de 2016 e 2017, essa arrecadação 

foi fortemente diminuída em face do aumento dos descontos por Desvinculação de Receitas da União.  

Nos últimos cinco anos a receita da Contribuição PIS/PASEP registrou queda de 4,8% da taxa 

média real de crescimento. Contudo, a redução tem-se arrefecido, com verificação de registro de 

aproximadamente a mesma receita nos exercícios de 2016 e 2017 (R$ 41,0 bilhões).  

Cabe observar que os valores da arrecadação PIS/PASEP foram negativamente impactados 

pela DRU e pelas desonerações que, segundo estimativas apresentadas nos Demonstrativos de Gastos 

Tributários, parte integrante do Projeto de Lei Orçamentária de cada exercício, elaborados pela Secretaria 

da Receita Federal, representou R$ 13,1 bilhões no exercício de 2017, valor este muito superior aos R$ 4,5 

bilhões do valor das desonerações estimado em 2007, a preços de 2017 (IPCA), conforme observado no 

Gráfico I, abaixo: 
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GRÁFICO 6 - Desonerações e Desvinculações 
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Fonte: Demonstrativos de Gastos Tributários da Secretaria da Receita Federal do Brasil/MF, e CGAT/MTb.  

De outro lado, as receitas financeiras, provenientes das aplicações do FAT em empréstimos ao 

BNDES, depósitos especiais e mercado financeiro vêm apresentando variações em seus resultados. Essas 

receitas apresentaram crescimento negativo em 2017, em função da queda das taxas de juros da 

economia, mesmo diante dos ganhos reais das aplicações.  

Cabe destacar que, desde o exercício de 2012, por força da Resolução nº 4.034, de 30 de 

novembro de 2011, do Banco Central do Brasil, que determinou a alteração da política de investimentos 

dos fundos de investimento pela ampliação dos prazos de vencimento dos títulos da carteira de aplicações, 

para alongar o perfil da dívida pública interna, as aplicações do FAT no mercado financeiro apresentam 

anualmente significativas variações. 

Dentre as receitas do FAT, deve-se destacar o aumento dos aportes de recursos do Tesouro 

Nacional, que, de certa maneira, compensaram os impactos negativos da DRU sobre a receita da 

Contribuição PIS/PASEP.  Entre os exercícios de 2013 e 2017 o Tesouro Nacional repassou ao FAT a 

importância de R$ 52,4 bilhões, que em termos reais, a preços de dezembro de 2017, alcançaram R$ 58,8 

bilhões ao longo dos últimos cinco exercícios 

Assim, no exercício de 2017 o FAT registrou receitas de R$ 72,5 bilhões, com incremento de 

1,09% em relação ao exercício anterior, que atualizada pelo IPCA/IBGE mensal, a preços de dez/2017, 

totalizou R$ 73,5 bilhões, representando redução real de 2,93%%, em relação ao exercício anterior. 

De outro giro, as despesas correntes do Fundo foram constituídas basicamente pelos gastos 

com pagamento dos benefícios do seguro-desemprego e do abono salarial, representaram 98,9% do total. 

O percentual restante (1,1%) refere-se as outras despesas de custeio do FAT, com destaque para as ações 

de qualificação profissional e de intermediação de emprego, que apresentaram significativas reduções 

orçamentárias ao longo da última década. 
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Entre 2013 e 2017 os gastos com pagamento dos benefícios do seguro-desemprego 

mantiveram-se, em média anual real, dentro da estabilidade, com incremento médio de 0,07%; e o abono 

salarial apresentou incremento médio anual de 5,0%. Essas duas rubricas representaram no período gastos 

médios de 99,0% das despesas correntes do Fundo, restando, em média real, para as demais despesas 

correntes do FAT, apenas 1% dos gastos correntes. 

Dentre as rubricas das despesas do FAT, em 2017 o destaque recai sobre o pagamento do 

benefício do seguro-desemprego, que consumiu R$ 38,6 bilhões, correspondendo a 53,28% das obrigações 

do Fundo, ou de 69,36% do total de suas despesas correntes, representando, em termos reais, R$ 38,5 

bilhões, um decréscimo de 2,77% em relação ao ano anterior. 

Em valores reais, a preços de dezembro de 2017, utilizando-se o IPCA/IBGE mensal como 

indexador, nos últimos cinco anos, as obrigações do FAT (despesas de custeio e capital), decresceu 1,24% 

ao ano, em média. 

GRÁFICO 7 - Obrigações do FAT 

OBRIGAÇÕES DO FAT

( a preços de dez/2017 - IPCA)
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Para ampliação da análise, pelos dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS/MTb), 

entre os exercícios de 2007 e 2016 houve incremento da formalização da mão de obra no Brasil. O número 

de trabalhadores com vínculos ativos no final de cada exercício saltou de 37,6 milhões para 46,1 milhões. 

No final do exercício de 2016, segundo a última RAIS disponível, estavam formalizados 37,5 milhões 

celetistas e 8,59 milhões de estatutários, conforme evidenciado no gráfico a seguir. 
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GRÁFICO 8 - Evolução do Mercado de Trabalho no Brasil 
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  Fonte: RAIS - CGCIP/DES/DER/SPPEMTb 

Segundo o Departamento de Geração de Benefícios do MTb, entre os exercícios de 2007 e 

2017 o número de beneficiados do seguro-desemprego, nas cinco modalidades, aumentou de 6,5 milhões 

de trabalhadores para 7,6 milhões, período em que foram beneficiados 89,9 milhões de trabalhadores e 

gastos de R$ 300,7 bilhões com pagamento de benefícios. 

GRÁFICO 9 - Seguro Desemprego 
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 Fonte: SIAFI e DES/DER/SPPEMTb 
Obs.: Seguro-Desemprego = Trabalhadores formais, Pescadores Artesanais, Domésticos, Bolsa Qualificação e Resgatado de trabalho 
análogo ao trabalho escravo).  
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Apesar do incremento no número de benefícios do seguro-desemprego, verifica-se relativa 

estabilidade entre o número de beneficiários e o número do estoque de trabalhadores no final de cada 

exercício, com média anual de 17,3%, entre 2007 e 2016. 

GRÁFICO 10 - Benefício SD Formal X Estoque de Trabalhadores 

Beneficiários SD - Formal X Estoque de Trabalhadores
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 Fonte: RAIS/MTb e DES/DER/SPPEMTb 

A avaliação dos dados apresentados na RAIS aponta que a taxa de rotatividade de emprego no 

Brasil mantém comportamento estável ao longo dos anos.  

Existem diferentes desenvolvimentos teóricos que tratam das dispensas de trabalhadores 

pelas empresas e do fenômeno da rotatividade de sua mão de obra. Sobre essa matéria, observa-se 

consenso em torno da idéia de que quanto maior for o nível de investimento em treinamento específico de 

uma entidade, maior deverá ser a estabilidade das relações de emprego. 

Fundamentado no princípio que, comparativamente, empresas que provocam mais dispensas 

fomentam mais gastas com o pagamento de benefícios sociais, o § 4º do art. 239 da Constituição Federal 

de 1988 estabelece que o financiamento do seguro-desemprego deva receber contribuição adicional da 

empresa cujo índice de rotatividade da força de trabalho supere o índice médio da rotatividade do setor. 

Entretanto, até o momento esse princípio não foi regulamentado.  

Entende-se que a introdução dessa contribuição teve dois objetivos básicos: i) garantir uma 

fonte alternativa para o financiamento do Programa Seguro-Desemprego, que inclui qualificação do 

trabalhador; e ii) criar elemento que reduza a rotatividade da mão de obra.  

Utilizando-se como metodologia de cálculo de rotatividade de mão de obra a soma das 

admissões ou desligamentos (o menor) dividida pelo tamanho médio da força de trabalho no período 

(estoque médio de trabalhadores entre o início e o final do exercício), que leva em conta apenas a 

quantidade de trabalhadores que foi substituída em um período, e considerando o número total de 

trabalhadores desligados, excluindo-se os mortos, aposentados, transferências e desligamentos 

espontâneos, entre 2007 e 2016 a média de rotatividade de mão de obra no Brasil foi de 36,32%. Esta 

média sobe para 42,59% quando calculada apenas considerando os trabalhadores do setor privado da 
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economia (os celetistas), que em 2016 alcançou 37,7%, apresentando redução em relação ao exercício 

anterior, quando registrou 40,9% de rotatividade. 

GRÁFICO 11 - Rotatividade de Mão de Obra 
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  Fonte: RAIS/MTb  

Dos dados apresentados pode-se inferir que crises econômicas reduzem a rotatividade de mão 

de obra, e, por conseguinte, reduzem o número de beneficiários do seguro-desemprego, que redunda na 

queda de arrecadação da fonte primária do FAT e arrefece o crescimento das despesas com pagamento de 

benefícios do seguro-desemprego. 

Pelos dados apresentados na RAIS, dos 37,6 milhões de trabalhadores com vínculo ativo no 

final do exercício de 2007, cerca de 18,5 milhões (49,1%) ganhavam até dois salários mínimos. No final de 

2016, apesar do número de trabalhadores ter aumentado significativamente, para 46,1 milhões, cerca de 

23,4 milhões (50,8%) ganhavam até dois salários mínimos, mantendo-se certa estabilidade percentual.  

Contudo, o aumento do número de beneficiários, ajuda a entender a elevação dos gastos com pagamento 

dos benefícios do abono salarial ao longo dos exercícios. 
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GRÁFICO 12 - Trabalhadores com vínculos ativos 
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  Fonte: RAIS /MTb 

No período de 2007 a 2017 o número de beneficiários do abono salarial saltou de 13,9 milhões 

para 23,2 milhões, com crescimento médio anual de 11,61%, com gastos nominais de       R$ 124,9 bilhões 

com pagamento de benefícios, equivalentes a R$ 163,5 bilhões em termos reais.  

A queda relativa do número de beneficiários e gastos com pagamento de benefícios ocorrida 

no exercício de 2015, observado no gráfico abaixo, demonstra dispêndio de R$ 10,1 bilhões para 

pagamento de 11,4 milhões de trabalhadores, em razão da alteração do cronograma de pagamento do 

abono salarial do período de julho de 2015 a junho 2016, adequando-se ao exercício financeiro do Fundo 

de cotas PIS/PASEP. 

GRÁFICO 13 - Abono Salarial 
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  Fonte: SIAFI e DES/DER/SPPEMTb 
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Entre as despesas destacadas no Quadro III, encontra-se a despesa de capital, representada 

pelos repasses de recursos do FAT ao BNDES, na forma de empréstimo, que, em 2017 alcançou o montante 

nominal de R$ 16,6 bilhões, valor este próximo ao registrado em 2016. Destacam-se também os gastos com 

as ações de qualificação profissional e intermediação de emprego, sendo estas importantes ações de 

redução do desemprego e das despesas com pagamento de benefícios do seguro-desemprego. 

As ações de qualificação profissional e de intermediação de mão de obra ainda mantêm 

valores muito aquém da demanda dos trabalhadores, com aprovação de reduzidos orçamentos nos últimos 

anos, que restringem o poder das ações das políticas públicas no processo de diminuição do tempo de 

desemprego do trabalhador. 

A esse respeito, por meio do Acórdão TCU 3130/2014 – Plenário, no item 9.3 do Acórdão, o 

Tribunal de Contas recomendou ao Ministério do Trabalho, ao Ministério da Fazenda e à Casa Civil da 

Presidência da República avaliarem a possibilidade de inserir nas Leis de Diretrizes Orçamentárias 

dispositivos que isentem as ações de qualificação profissional e de intermediação de mão de obra de cortes 

orçamentários, considerando que tais reduções podem representar causa relevante do incremento de 

gastos com o seguro-desemprego. 

O item “Outras Despesas" refere-se a dispêndios com outras ações, tais como: gastos com a 

manutenção dos programas (ações de apoio ao pagamento dos benefícios do seguro-desemprego e do 

abono salarial), Pesquisas sobre Emprego e Desemprego – PED, Cadastro Geral de Empregados e 

Desempregados – CAGED, Relação Anual de Informações Sociais – RAIS, informatização e distribuição de 

Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, estudos de avaliação, campanhas educativas e 

informativas, apoio ao CODEFAT, manutenção das unidades regionais do MTb, entre outras. Estas ações 

absorveram R$ 467,6 milhões em 2017, correspondendo a 0,85% do total das despesas correntes do 

Fundo, com redução de 6,8% em relação ao exercício anterior, quando totalizou R$ 501,6 milhões; e, a 

preços de dezembro de 2017 (IPCA), essas despesas totalizaram R$ 470,3 milhões, representando redução 

de 9,5% em relação ao registrado no exercício de 2016. 

Assim, no exercício de 2017, o Fundo registrou resultado nominal de R$ 1.133,2 milhões, 

revertendo o resultado deficitário de R$ 557,7 milhões apurado em 2016. Nesse exercício forram 

registrados R$ 72,5 bilhões nominais em receitas e executado R$ 71,3 bilhões em despesas correntes e de 

capital, conforme evidenciado no Gráfico IX: 
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GRÁFICO 14 - Receitas e Obrigações do FAT 
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 Fonte: CGFAT/SPOA/SE/MTb 

No gráfico acima, deduz-se que, no período, as receitas do Fundo cresceram a uma taxa média 

de 9,4% ao ano e as despesas a uma taxa média de 11,0%, taxa esta menor que o incremento das 

obrigações, com a observação de que nos últimos quatro anos o Tesouro Nacional reteve como DRU a 

importância de R$ 55,3 bilhões, e repassou ao FAT o montante de R$ 47,5 bilhões, possibilitando o relativo 

equilíbrio financeiro do Fundo.  

Em termos reais, com valores atualizados pelo IPCA/IBGE mensal, a preços de dezembro de 

2017, o Gráfico X apresenta a aproximação das curvas de receitas e obrigações do FAT entre os exercícios 

de 2007 e 2017.  

GRÁFICO 15 - Receitas e Obrigações do FAT (a preços de dez/2017 - IPCA) 
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Vale à pena reafirmar que a Desvinculação de Receitas da União – DRU retira 30% de receita 

primária do FAT, e as desonerações dessa receita contribuem de forma significativa para os resultados 

apresentados.  

Não obstante, cabe ressaltar que, como o FAT tem a obrigação de emprestar recursos ao 

BNDES (40% da receita da arrecadação PIS/PASEP), a dedução dos empréstimos ao Banco (despesa de 

capital – inversões financeiras) do resultado econômico (receitas menos despesas) tem gerado em cada 

exercício grande impacto no resultado nominal do Fundo. Entretanto, esses empréstimos possibilitam que 

anualmente o Fundo registre resultados econômicos superavitários, com impactos no crescimento de seu 

patrimônio financeiro, que alcançou R$ 293,1 bilhões nominais no final de 2017. 

GRÁFICO 16 - Evolução do Patrimônio Financeiro do FAT 
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 Fonte: SIAFI 

Nos últimos cinco anos, entre 2013 e 2017, o FAT emprestou ao BNDES o montante de R$ 83,4 

bilhões, que somados aos valores aplicados em exercícios anteriores, de 1990 a 2012, chegou-se ao saldo 

de R$ 238,9 bilhões de empréstimos do FAT ao Banco no final do exercício de 2017. 

Em termos reais, atualizados pelo IPCA/IBGE mensal, a preços de dezembro de 2017, o 

patrimônio financeiro do FAT variou positivamente 12,75% entre 2007 e 2017, conforme evidenciado no 

Gráfico a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                        Relatório de Gestão de 2017 103 

 

GRÁFICO 17 - Evolução do Patrimônio Financeiro do FAT (a preços de de/2017 - IPCA) 
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ESTIMATIVA DAS RECEITAS E DAS OBRIGAÇÕES DO FAT PARA OS EXERCÍCIOS DE 2018 a 2021. 

 

Durante os últimos cinco exercícios, entre 2013 e 2017, o FAT registrou em suas receitas taxa 

média de crescimento nominal de 5,3% ao ano, sendo de 1,6% a taxa média de crescimento da receita da 

Contribuição PIS/PASEP; e de decréscimo de 1,2% em suas obrigações (despesas correntes e de capital), 

com destaque para os gastos com pagamento de benefícios do seguro-desemprego e do abono salarial, 

que registraram estabilidade no período, com incremento médio anual de 0,04%. Nesse período, o FAT 

contabilizou R$ 382,2 bilhões em receitas e R$ 393,5 bilhões em obrigações, sendo R$ 296,7 bilhões como 

despesas correntes e R$ 96,8 bilhões como despesa de capital (empréstimos ao BNDES). 

Utilizando-se dos dados da grade de parâmetros apresentados no Quadro V, disponibilizados 

pela Secretaria de Política Econômica – SPE/MF projetou-se as receitas e despesas do FAT para os 

exercícios de 2018 e 2021. 

Quadro 49 - PARÂMETROS PARA CÁLCULOS DAS PROJEÇÕES DE RECEITAS E DESPESAS DO FAT 

Parâmetros 2018 2019 2020 2021

Taxa de inflação % (IPCA) 3,64          4,25          4,00          4,00        

Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP % 6,49          7,67          7,97          7,97        

Taxa Extramercado/TM-SELIC  % 6,50          7,70          8,00          8,00        

Salário Mínimo (R$) 954,00      1.002,00   1.076,00   1.152,95 

Taxa de Cresc. do PIB real  % 2,97          3,03          2,38          2,34         
      Fonte: Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda 

Na elaboração das projeções foram observadas algumas premissas quanto aos aspectos que 

podem impactar financeiramente o Fundo. As receitas e despesas foram elaboradas considerando a atual 
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legislação vigente, sem considerar qualquer iniciativa de alteração na legislação trabalhista e, tampouco, de 

modificações na legislação tributária e na política de desonerações.  

Cabe destacar que no processo de projeção das receitas foram considerados ingressos de 

recursos de outras fontes orçamentárias, a fim de atender a norma vigente de manutenção da Reserva 

Mínima de Liquidez do Fundo - RML, de que trata o § 1º do art. 9º da Lei nº 8.019, de 11 de abril de 1990, e 

que os resultados nominais deficitários serão cobertos com recursos do Patrimônio do FAT, aplicados no 

mercado financeiro, excedentes à RML. 

As premissas sobre os demais itens de receita e despesa são detalhadas adiante e as principais 

estimativas para o FAT, no período de 2018 a 2021, são apresentadas no Quadro 50, seguinte: 

 

Quadro 50 - Estimativa das Receitas e Despesas do FAT, exercícios de 2018 a 2021 

R$ milhões  

EXERCÍCIOS 2018 2019 2020 2021

RECEITAS     

    Arrecadação da Contribuição  PIS/PASEP 65.657,3 68.068,3 70.255,9 72.499,5

    Dedução p/Desvinculação de Receitas da União (19.697,2) (20.420,5) (21.076,8) (21.749,8)

  1. Receita da Contribuição PIS/PASEP 45.960,1 47.647,8 49.179,1 50.749,6

  2. Receitas de Remunerações 15.537,3 16.578,9 17.676,1 18.500,3

  3. Repasses da Contribuição Sindical 273,0 139,3 149,6 160,3

  4. Restituição de Benef. não Desembolsados 271,2 281,9 303,8 332,2

  5. Outras Fontes Orçamentárias 3.141,2 18.024,5 21.983,1 27.041,6

  6. Outras Receitas 73,7 75,0 132,9 139,3

TOTAL DAS RECEITAS 65.256,5 82.747,5 89.424,6 96.923,3

OBRIGAÇÕES

 1. Seguro-Desemprego - Benefício 38.854,5 41.579,5 45.367,2 49.328,4

 2. Abono Salarial - Benefício 17.523,3 19.186,9 21.072,3 23.087,9

 3. Atendimento ao Trabalhador 40,4 719,1 740,0 761,4

 4. Qualificação Profissional 29,4 138,0 168,0 168,0

 5. Apoio Operacional p/pgto.benefícios 6,5 60,8 66,4 72,4

 6. Outras Despesas 563,1 583,6 608,4 632,8

TOTAL DAS DESPESAS  57.017,2 62.267,9 68.022,3 74.050,9

RESULTADO ECONÔMICO 8.239,3 20.479,6 21.402,2 22.872,4

 7. Empréstimos ao BNDES - Art.239/CF  18.384,0 19.059,1 19.671,7 20.299,8

 TOTAL  DAS  OBRIGAÇÕES 75.401,3 81.327,0 87.694,0 94.350,8

RESULTADO  NOMINAL (10.144,7) 1.420,5 1.730,6 2.572,6

APLICAÇÕES NO FUNDO EXTRAMERCADO 29.130,1 31.940,3 34.880,4 37.954,9

RESERVA MÍNIMA DE LIQUIDEZ - RML (29.130,1) (31.940,3) (34.880,4) (37.954,9)

EXCEDENTE DA RML 0,0 0,0 0,0 0,0  
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RECEITAS DO FAT 

 

Para custeio e financiamento de programas, o FAT conta com diversas fontes de recursos, 

tendo como destaque os recursos provenientes de: i) Contribuição PIS/PASEP; ii) receitas de remunerações; 

iii) repasses da Contribuição Sindical; iv) restituições de benefícios não desembolsados; v) outras fontes 

orçamentárias de recursos, e vi) outras receitas. 

Arrecadação da Contribuição PIS/PASEP. 

A receita da arrecadação da Contribuição PIS/PASEP, fonte primária do FAT, cuja arrecadação 

compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil, é repassada ao Fundo pela Secretaria do Tesouro 

Nacional – STN após a dedução dos 30% do montante arrecadado, relativos à Desvinculação de Receita da 

União - DRU.  

Na projeção do exercício de 2018, os valores mensais da receita dessa Contribuição realizados 

em 2017 foram atualizados pelos IPCA e ajustados, pro-rata mês, pela taxa de crescimento do PIB do 

exercício e pelo índice de inflação (IPCA). 

Com base na estimativa da arrecadação de 2018, projetou-se as receitas da Contribuição 

PIS/PASEP para os exercícios de 2019 a 2021, ajustadas pelas taxas de inflação (IPCA) e taxas de 

crescimento real do PIB. 

Receitas de Remunerações. 

As receitas de remunerações são compostas pelos rendimentos das aplicações financeiras do 

FAT em: i) depósitos especiais; ii) títulos públicos, no Fundo Extramercado; iii) contas suprimentos para 

pagamento de benefícios; e iv) empréstimos ao BNDES, relativos ao FAT Constitucional.  

Remuneração de Depósitos Especiais. 

A receita da remuneração de depósitos especiais é baseada na estimativa do saldo médio 

mensal dos recursos do FAT aplicados nas instituições financeiras oficiais federais que operam os 

programas de geração de trabalho, emprego e renda, conforme facultado pela Lei n.º 8.019/1990, com a 

redação dada pela Lei n.º 8.352/1991. 

Os recursos são remunerados pela TJLP ou TLP, quando desembolsados para os tomadores dos 

financiamentos até a data estabelecida para amortização desses financiamentos, e pela taxa SELIC, 

enquanto disponíveis nas instituições financeiras. 

No cálculo da receita anual, tomou-se por base que, em média, 97,0% do saldo dos recursos 

alocados nas instituições financeiras estejam aplicados em operações de crédito e que 3,0% restantes 

estejam disponíveis para aplicação. 

Remuneração de Aplicações no Extramercado 

Receita decorrente da aplicação das disponibilidades financeiras do FAT em Fundos Exclusivos 

de Investimentos em renda fixa, administrados pelo Banco do Brasil e pela CAIXA, nos termos do art. 9º da 
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Lei n.º 8.019, de 11 de abril de 1990, com a redação dada pela Lei n.º 8.352, de 28 de dezembro de 1991, 

Medida Provisória n.º 2.162-72, de 23 de agosto de 2001, e Resoluções BACEN n.º 2.423, de 23 de 

setembro de 1997, n.º 2.451, de 27 de novembro de 1997, nº 4.034, de 30 de novembro de 2011, e 

Regulamento dos Fundos. As carteiras são compostas por títulos públicos (LTN, NTN e operações 

compromissadas), cujas cotas têm variações diárias, de acordo com o mercado financeiro nacional. 

A receita proveniente dessas aplicações se realiza conforme estoque de recursos aplicados nos 

fundos de investimentos, variando em função do fluxo mensal de caixa do FAT. Para os exercícios de 2018 a 

2021, projeta-se que as taxas que remunerarão essas disponibilidades sejam equivalente às taxas SELIC do 

período. 

Cabe destacar a necessidade de cautela em relação às perspectivas de remuneração dos títulos 

públicos. Os desafios impostos pela conjuntura econômica nacional e internacional continuam grandes. Os 

movimentos de política econômica dos Estados Unidos e da China afetam os mercados globais e, 

conseqüentemente, os fluxos internacionais de capitais, com impacto sobre a economia brasileira e seu 

mercado de capitais. 

Remuneração de Saldos das Contas Suprimentos 

Receita proveniente das remunerações do saldo diário das contas suprimentos para 

pagamento dos benefícios do seguro-desemprego e do abono salarial, baseada na estimativa do saldo 

médio anual dos recursos do FAT depositados nas instituições financeiras que pagam benefícios. 

No cálculo dessa receita, estima-se que o saldo médio anual das disponibilidades das contas 

suprimentos, equivalente a remuneração SELIC sobre 2% do total de repasses anuais para as contas 

suprimento de pagamento dos benefícios do seguro-desemprego e do abono salarial. 

Remuneração sobre empréstimos ao BNDES. 

Receita baseada no saldo médio dos recursos do FAT repassados ao BNDES para aplicação em 

Programas de Desenvolvimento Econômico, nos termos do art. 2º da Lei n.º 8.019/1990, relativos aos 40% 

da receita da arrecadação da Contribuição PIS/PASEP.  

Parte dos recursos é remunerada pela Taxa de Juros para Empréstimo e Financiamento do 

Mercado Interbancário de Londres (Libor), ou pela Taxa de Juros dos Títulos do Tesouro dos Estados Unidos 

da América (Treasury Bonds), ou, ainda, pela Taxa de Juros de oferta para empréstimos na moeda euro, no 

mercado interbancário de Londres, informada pelo Banco Central do Brasil, ou taxa representativa da 

remuneração média de títulos de governos de países da zona econômica do euro (Euro área yield curve), 

quando aplicada em financiamentos de empreendimentos e projetos destinados à produção e à 

comercialização de bens de reconhecida inserção no mercado internacional. E, quando aplicada nos 

diversos programas de financiamento do BNDES, exceto aqueles financiamentos para o mercado 

internacional, a remuneração ocorre com base na Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP, de acordo com a Lei 

nº 9.365, de 16 de dezembro de 1996, e na Taxa de Longo Prazo – TLP, nos termos da Lei nº 13.483, de 21 

de setembro de 2017. 

A estimativa dessa receita é baseada no cálculo dos juros sobre o montante de recursos 

emprestados ao BNDES, sendo juros limitados a 6,0% ao ano quando os recursos forem remunerados pela 



 

                                                                                                                        Relatório de Gestão de 2017 107 

 

TJLP, e por taxas internacionais quando indexados em moeda estrangeira. Projeta-se que, para os 

exercícios de 2018 a 2021, do total do empréstimo do FAT ao BNDES, 7,0% dos recursos sejam 

remunerados no período por taxas internacionais, com taxa média de 0,5% ao ano, e os outros 93,0% pela 

TJLP. 

Repasses da Contribuição Sindical 

Receita proveniente de repasses da cota–parte da Contribuição Sindical que tem como origem 

a contribuição daqueles que integram as categorias reunidas no quadro de atividades e profissões de que 

trata o art. 577 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pela Lei nº 5.452, de 1º de maio de 

1943, no que respeita à Contribuição Sindical Urbana, e no Decreto-lei n º 1.166, de 15 de abril de 1971, e 

na Lei nº 8.847, de 28 de janeiro de 1994, quanto à Contribuição Sindical Rural. 

Para o exercício de 2018, estima-se que sejam recolhidos ao FAT apenas um terço dos 

ingressos observados no exercício de 2017, em razão da publicação da Lei nº 13.467, de 13 de julho de 

2017, que retirou a obrigatoriedade do recolhimento do referido tributo.  

Para os exercícios de 2019 a 2021, estimou-se que as arrecadações da Contribuição Sindical 

dar-se-ão com base na projeção da receita da arrecadação relativa ao exercício de 2018, descontado do 

eventual repasse de recursos retidos pelo Tesouro Nacional no exercício de 2017, que será anualmente 

ajustada pela estimativa da taxa de crescimento do salário mínimo. 

Restituição de Benefícios não Desembolsados 

A receita de restituição de benefícios não desembolsados é proveniente da devolução de 

recursos depositados nas instituições financeiras para pagamento dos benefícios do seguro-desemprego e 

do abono salarial e não utilizados no exercício financeiro anterior ao fechamento do exercício de 

referência. 

Para o exercício de 2018 estimou-se a restituição dos benefícios do seguro-desemprego e do 

abono salarial não desembolsados em 2017. 

Na estimativa dos exercícios de 2019 a 2021 considerou-se que serão restituídos ao FAT 0,5% 

do montante dos recursos repassados para pagamento dos benefícios do seguro-desemprego e abono 

salarial no exercício anterior ao de referência. 

Outras Fontes Orçamentárias  

Receita proveniente de recursos orçamentários repassados ao FAT pelo Tesouro Nacional para 

complementar a necessidade de receitas do Fundo ou de fontes do seu patrimônio financeiro, até o limite 

do valor constituído como Reserva Mínima de Liquidez - RML, de que trata o § 1º do art. 9º da Lei nº 

8.019/1990.  

Considerando as projeções de despesas do FAT, estima-se que em 2018 haverá necessidade de 

utilização de outras fontes orçamentárias, no montante de R$ 3,1 bilhões, para a manutenção da RML, 

ampliando este valor para R$ 18,0 bilhões no exercício de 2019. 
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Outras Receitas  

Multas e Juros devidos ao FAT 

Receita proveniente de aplicação de penalidades por infrações decorrentes do 

descumprimento das normas relativas ao preenchimento e à entrega da Relação Anual de Informações 

Sociais – RAIS, pela inobservância das normas: do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – 

CAGED, do Seguro Desemprego e do abono salarial, do Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, do 

Vale-Pedágio, quando aplicadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, e multas, juros ou indenizações 

decorrentes de decisões do Poder Judiciário destinados ao FAT, conforme disciplinado no Ato Declaratório 

Corat nº. 72, de 12 de agosto de 2004, da Secretaria da Receita Federal do Brasil. 

Na estimativa dessa receita para os exercícios de 2018 a 2021 tomou-se por base o montante 

arrecadado em 2017 ajustado anualmente pela taxa de inflação (IPCA). 

Restituição de Convênios 

Receita proveniente da devolução de recursos não utilizados pelos executores de ações 

descentralizadas, mediante convênios firmados pelo MTb com recursos do FAT, para a implementação das 

políticas de emprego. 

Na estimativa dessa receita para os exercícios de 2018 a 2021 considerou-se que 7,0% dos 

recursos anualmente destinados para convênios no exercício anterior ao de referência sejam restituídos ao 

Fundo. 

OBRIGAÇÕES do FAT 

As obrigações do FAT, projetadas para os exercícios de 2018 a 2021 foram calculadas com base 

nas despesas realizadas no exercício de 2017 e nas expectativas de suas execuções nos próximos exercícios, 

conforme detalhadas no Quadro VI. 

No caso das despesas do pagamento de benefícios do seguro-desemprego e do abono salarial, 

vale destacar a edição da Medida Provisória nº 665/2014, convertida na Lei nº 13.134/2015, que estabelece 

alterações nas regras no pagamento dos benefícios para redução de despesas do FAT. 

Pagamento de benefícios do seguro-desemprego 

Os benefícios do seguro-desemprego têm como objetivo prover assistência financeira 

temporária a: i) trabalhadores formais demitidos sem justa causa; ii) trabalhadores resgatados de trabalho 

análogo ao trabalho escravo; iii) pescador artesanal em período de defeso; iv) empregado doméstico 

dispensado sem justa causa; e v) trabalhadores com contrato de trabalho suspenso e beneficiário de bolsa 

de qualificação profissional.  

Para projeção das despesas com pagamento de benefícios do seguro-desemprego dos 

trabalhadores celetistas, a Coordenação-Geral de Seguro-Desemprego e do Abono Salarial do MTb tomou 

por base os dados do CAGED/MTb, considerando a proporção de segurados em relação ao estoque de 

trabalhadores empregados, que apresenta maior estabilidade ao logo da série histórica. Também foi 

considerada para a projeção a taxa de crescimento do estoque de emprego formal, estimada pelo 
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crescimento do número de pessoas ocupadas com carteira no setor privado, e dos valores estimados do 

salário mínimo, estimadas pela Secretaria de Políticas Econômicas do Ministério da Fazenda. 

Nesse contexto, projeta-se para 2018 o número de 6.675.679 beneficiários do seguro-

desemprego formal, com incremento médio de 1,6% ao ano, com estimativa de pagamento de 4,39 

parcelas de 1,29 salário mínimo por beneficiário. 

No caso dos pescadores artesanais, estima-se que em 2018 sejam beneficiados 626.220 

pescadores, com incremento de 2% ao ano, com estimativa de pagamento de 4,45 parcelas de um salário 

mínimo por pescador. 

Em relação ao seguro-desemprego dos empregados domésticos estima-se que em 2018 sejam 

beneficiados 233.456 trabalhadores, com incremento de 1,5% ao ano, com estimativa de pagamento de 

três parcelas de um salário mínimo por beneficiário. 

Quanto ao pagamento de Bolsa Qualificação Profissional estima-se que em 2018 sejam 

beneficiados 26.459 trabalhadores, com incremento de 10% em 2019 e 5% ao ano para os exercícios de 

2020 e 2021, com estimativa de pagamento de 3,53 parcelas de 1,56 salário mínimo por beneficiário. 

Por fim, no caso do pagamento dos benefícios aos trabalhadores resgatados de trabalho em 

condições análogos a de escravo, estima-se que em 2018 sejam resgatados 694 trabalhadores, mantendo-

se este número para os exercícios seguintes, com estimativa de pagamento de três parcelas de um salário 

mínimo por trabalhador resgatado. 

Pagamento de benefícios abono salarial 

O abono salarial é um benefício assegurado aos trabalhadores inscritos no Programa 

PIS/PASEP ou no Cadastro Nacional do Trabalhador – CNT há pelo menos cinco anos, e que tenham 

trabalhado com registro formal, no mínimo, 30 dias no ano anterior ao de início do calendário de 

pagamentos, e percebido, em média, até dois salários mínimos mensais de empregador que contribua para 

o PIS/PASEP.  

Por força da Lei nº 13.134, de 2015, recebe o benefício do abono salarial o trabalhador que 

mantiver vínculo formal por no mínimo 180 dias ininterruptos no ano anterior ao do pagamento. O valor do 

benefício é proporcional aos meses de trabalhos laborais, com variação de meio salário mínimo, para os 

beneficiários com no mínimo seis meses de trabalho formal, a um salário mínimo, para os beneficiários que 

trabalharam com vínculo formal por 12 meses. 

O benefício do abono salarial é pago aos trabalhadores entre os meses de julho de um 

exercício e junho do próximo, com estimativas de pagamento de 50% dos benefícios em cada semestre. 

Com base no número de trabalhadores com ganhos de até dois salários mínimos registrados 

na RAIS 2017, que identificou o número de beneficiários do abono do exercício financeiro de 2017/2018, 

projetou-se o número de beneficiários para os exercícios de 2019 a 2021, considerando um crescimento 

anual de 1% ao ano. 
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Quadro 51 - Projeção do Número de Beneficiários do abono salarial 

JANEIRO A 

JUNHO

JULHO A 

DEZEMBRO
ANO

COMPETÊNCIA DO EXERCÍCIO DO ABONO 2017/2018 2018/2019 2018 R$ 

TOTAL -  ABONO SALARIAL 11.783.522 11.615.566 23.399.088  R$          17.523,3 

COMPETÊNCIA DO EXERCÍCIO DO ABONO 2018/2019 2019/2020 2019 R$ 

TOTAL -  ABONO SALARIAL 11.904.944 11.735.258 23.640.202  R$          19.186,9 

COMPETÊNCIA DO EXERCÍCIO DO ABONO 2019/2020 2020/2021 2020 R$ 

TOTAL -  ABONO SALARIAL 12.027.151 11.855.724 23.882.875  R$          21.072,3 

COMPETÊNCIA DO EXERCÍCIO DO ABONO 2020/2021 2021/2022 2021 R$ 

TOTAL -  ABONO SALARIAL 12.149.359 11.976.189 24.125.548  R$          23.087,9 

Valor                  

(R$ milhões)

ESTIMATIVA ANO 2018

ESTIMATIVA ANO 2019

ESTIMATIVA ANO 2020

ESPECIFICAÇÃO

QUANTIDADE DE BENEFÍCIOS

ESTIMATIVA ANO 2021

 
       Fonte: DES/SPPE/MTb 

Como resultado, observa-se no Gráfico XIII, em 2015, a inflexão na curva de crescimento dos 

beneficiários do abono salarial, ocorrida em virtude de alteração do cronograma de pagamento do abono 

salarial do período de julho de 2015 a junho 2016, adequando-se ao exercício financeiro do Fundo 

PIS/PASEP, que voltou à série de incrementos nos anos seguinte. A inflexão da curva dos beneficiários do 

seguro-desemprego inicia-se em razão da crise econômica, que volta a apresentar incrementos como 

reflexo do crescimento econômico.  

GRÁFICO 18 - Benefícios do Seguro-Desemprego e do Abono Salarial 

BENEFICIÁRIOS DO SEGURO-DESEMPREGO E DO ABONO SALARIAL

24,1

11,4

23,923,623,423,223,0
22,4

21,3
19,8

19,1
17,9

16,0
14,9

13,9

7,87,77,67,47,68,08,5
9,49,28,88,58,17,9

7,2
6,5

0,0

15,0

30,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021ano

Quant.(milhões)

ABONO SALARIAL

SEGURO-DESEMPREGO
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Atendimento ao Trabalhador 

No cálculo dessa despesa, que inclui as ações de intermediação de emprego para o exercício 

de 2018, tomou-se por base o valor da despesa contido na LOA/2018, e para os exercícios de 2019 a 2021, 

projetou-se o crescimento das despesas em função da necessidade de modernizar a rede atendimento do 

trabalhador, a manutenção do sistema e continuidade das melhorias. 

Cabe observar que a Rede SINE é composta de postos de atendimento ao trabalhador para 

habilitação ao seguro-desemprego intermediação de mão de obra encaminhamento para ações de 

qualificação social e profissional orientação profissional e emissão de Carteira de Trabalho e Previdência 

Social CTPS – CTPS dentre outras ações correlatas. A existência de serviço público e gratuito de emprego 

em uma rede nacional de atendimento é compromisso do Brasil perante a Organização Internacional do 

Trabalho OIT. Esta ação é executada por meio da descentralização de recursos para estados e municípios. 

Destaca-se também que se encontra em apreciação do Congresso Nacional, o Projeto de Lei da 

Câmara nº 183/2018, já aprovado pela Câmara dos Deputados e em análise no Senado Federal, com 

aprovação da Comissão de Assuntos Sociais e em análise última da Comissão de Constituição e Justiça, que, 

se aprovado, será enviado para sansão do Presidente da Republica.  

Com a nova norma legal e aprovação de recursos orçamentários, o Sistema SINE terá os meios 

para reestruturação da rede dos postos de atendimento ao trabalhador, com vistas à padronização e 

aumento da capacidade operacional do Sistema e à maior integração entre o pagamento de benefícios do 

seguro-desemprego, a qualificação profissional e a intermediação de mão de obra do trabalhador. 

Qualificação Profissional (Qualifica Brasil) 

No cálculo dos gastos com o Programa Qualifica Brasil, para o exercício de 2018 tomou-se por 

base o valor da despesa contido na LOA/2018, e, para os exercícios de 2019 a 2021, projeta-se reforço 

orçamentário para execução dos projetos no âmbito do Programa: Projetos de Qualificação, Qualificação à 

Distância, Passaporte Qualificação e Certificação Profissional, para qualificar mais de 150 mil trabalhadores 

entre 2019 e 2021. 

Apoio operacional ao pagamento dos benefícios do seguro-desemprego e do abono salarial. 

No cálculo das despesas de apoio operacional para o exercício de 2018 tomou-se por base o 

valor da despesa contido na LOA/2018. Para os exercícios de 2019 a 2021, estima-se a necessidade de 

recursos apurada com base em 0,1% sobre o total de pagamento anual de benefícios. 

Outros Despesas 

As principais despesas relacionadas são: gastos com a manutenção dos programas (ações de 

apoio ao pagamento dos benefícios do seguro-desemprego e do abono salarial), Pesquisas sobre Emprego 

e Desemprego – PED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, Relação Anual de 

Informações Sociais – RAIS, continuidade da implementação do sistema informatizado de emissão da 

Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, confecção e distribuição da CTPS, desenvolvimento do 

Sistema de Gestão Financeira do FAT – SIGFAT, melhoria do atendimento ao trabalhador e orientações 
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trabalhistas, estudos de avaliação, campanhas educativas e informativas, apoio ao CODEFAT e manutenção 

das unidades regionais do MTb.  

No cálculo de "Outras Despesas", para o exercício de 2018 tomou-se por base o valor da 

despesa contido na LOA/2018. Considerando a necessidade de atendimento das ações do Fundo, citadas no 

parágrafo anterior, e fortalecimento de sua gestão, projeta-se para os exercícios de 2019 a 2021 que os 

recursos sejam anualmente corrigidos pelo IPCA.  

Empréstimo ao BNDES para aplicação em Programas de Desenvolvimento Econômico. 

Por força do que determina o artigo 239 da Constituição Federal, o FAT repassa ao BNDES 40% 

da receita da arrecadação PIS/PASEP para financiar programas de desenvolvimento econômico. Os repasses 

dos empréstimos têm relação direta com a realização da receita da arrecadação PIS/PASEP e são 

classificados na contabilidade pública como despesas de capital.  

RESULTADOS do FAT  

Projetando-se ingresso de recursos de outras fontes orçamentárias, do Tesouro Nacional e 

retornos de parte dos empréstimos do FAT ao BNDES, o gráfico XIV abaixo evidencia que o Fundo 

apresentará resultados econômicos superavitários ao longo dos próximos exercícios, mesmo apresentando 

déficits nominais. 

Os resultados do fluxo de receitas e despesas do FAT, projetadas para os exercícios de 2018 a 

2021, evidenciam a necessidade de suplementação financeira do Fundo para atendimento de suas 

obrigações, mesmo diante da utilização de parte do patrimônio do Fundo, relativos aos recursos 

excedentes à Reserva Mínima de Liquidez. 

GRÁFICO 19 - Receitas, Obrigações e Resultados do FAT 
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Neste ponto, apresentamos no Quadro VI os resultados do FAT segundo os conceitos “acima 

da linha” e “abaixo da linha”, onde é demonstrado que, no período em análise, as receitas primárias 

permanecerão insuficientes para o cumprimento das principais obrigações do Fundo. 

Para os exercícios em análise, as projeções apontam o descompasso entre receitas e despesas 

primárias do FAT, com a geração de sucessivos déficits de resultado no conceito acima da linha, 

evidenciando que urge a adoção de medidas para promoção do equilíbrio financeiro do Fundo. 

Quadro 52 - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS NO CONCEITO ACIMA E ABAIXO DA LINHA 
R$ milhões 

2018 2019 2020 2021

I. Acima da Linha 46.578,03    48.144,00    49.765,46    51.381,48   

     Contribuição PIS/PASEP 45.960,09       47.647,83       49.179,14       50.749,62      

     Cota-Parte da Contribuição Sindical 273,04            139,33            149,62            160,32           

     Multas e Juros devidas ao FAT 66,65              69,48              72,26              75,15             

     Restituição de Convênios 6,51                4,88                60,00              63,56             

     Restituição de Benef. do Seg.Desemp. e Abono 271,18            281,89            303,83            332,20           

     Outras Receitas Patrimoniais 0,57                0,59                0,62                0,64               

II. Abaixo da Linha 15.537,28    16.578,93    17.676,06    18.500,29   

     Remuneração de Aplicações no Extramercado 2.178,19      2.063,38      2.258,73      2.384,14      

     Remuneração de Depósitos Especiais 993,42          1.051,25      990,57          922,74         

     Remuneração de Recursos Não Desembolsados 73,29            93,58            106,30          115,87         

     Remuneração s/ Repasse para BNDES 12.292,38    13.370,73    14.320,47    15.077,54   

TOTAL 62.115,31    64.722,94    67.441,52    69.881,77   

2018 2019 2020 2021

III. Acima da Linha 57.017,24    62.267,88    68.022,35    74.050,93   

     Seguro-Desemprego - Benefício 38.854,45    41.579,50    45.367,16    49.328,40   

     Abono Salarial - Benefício 17.523,34    19.186,86    21.072,34    23.087,91   

     Apoio Operacional SD e AS 6,53              60,77            66,44            72,42           

     Qualificação Profissional 29,37            138,00          168,00          168,00         

     Atendimento ao Trabalhador 40,40            719,11          739,96          761,42         

     Outros Despesas 563,14          583,64          608,45          632,78         

IV. Abaixo da Linha 18.384,03    19.059,13    19.671,65    20.299,85   

     Emprestimos ao BNDES 18.384,03    19.059,13    19.671,65    20.299,85   

TOTAL 75.401,28    81.327,01    87.694,00    94.350,78   

RESULTADO ACIMA DA LINHA  ( I - III ) (10.439,21)   (14.123,87)   (18.256,89)   (22.669,44)  

RESULTADO ABAIXO DA LINHA  ( II - IV ) (2.846,76)     (2.480,20)     (1.995,59)     (1.799,56)    

Projetadas

Projetadas

DESPESAS

RECEITAS

 
Fonte: CGFAT/SPOA/SE/MTb 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Desde a criação do FAT, o Fundo vem cumprindo suas atribuições constitucionais com 

resultados econômicos superavitários, com impactos expressivos no patrimônio do Fundo, que, ao final de 

2017, chegou ao montante de R$ 293,1 bilhões.  

Todavia, desde a instituição das desvinculações de receitas da contribuição PIS/PASEP, em 

1994, o Fundo apresenta déficit primário em suas contas, isto é a receita da arrecadação da contribuição 

PIS/PASEP é insuficiente para atender às obrigações do Fundo.  

Até o exercício de 2008, com a utilização de recursos próprios do Fundo, especialmente os 

provenientes de remunerações das aplicações, o FAT apresentou resultado nominal superavitário. A partir 

de 2009, com o aumento das desonerações tributárias e o incremento das despesas com pagamento de 

benefícios, em face do expressivo aumento da formalização de mão de obra e dos sucessivos aumentos 

reais do salário mínimo, impactaram negativamente o fluxo de caixa do Fundo, gerando sucessivas 

necessidades de aportes do Tesouro Nacional.    

Pelas projeções elaboradas, evidenciadas no Quadro VI, estima-se que no exercício de 2019 

vislumbra-se a necessidade de utilização de créditos de fontes de recursos orçamentários não vinculados 

ao Fundo, no montante de R$ 18,0 bilhões.  

Cabe observar que entre as fontes de recursos orçamentários do FAT está incluída a fonte de 

recursos provenientes de retorno dos empréstimos constitucionais do Fundo ao BNDES, conforme 

estabelece o art. 7º da Lei nº 8.019, de 1990.  

Por oportuno, cabe também registrar que, diante da perspectiva de reforma tributária, que 

poderá refletir na receita primária do FAT, e de impactos da reforma trabalhista; sugere-se a promoção de 

estudos técnicos que tenham como resultados propostas de soluções para manutenção do equilíbrio 

financeiro do Fundo, frente aos novos paradigmas do mercado de trabalho brasileiro e das possíveis 

alterações da legislação tributária brasileira. 
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9. ANEXOS E APÊNDICES 

 


