
CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR 

ATA DA 148ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CODEFAT 

 
DATA: 26 de junho de 2018. 

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

PARTICIPANTES: Luiz Henrique dos Santos Machado, Presidente do CODEFAT e Conselheiro 
Titular Representante do MTb, Francisco Canindé Pegado do Nascimento, Vice-Presidente do 
CODEFAT e Conselheiro Titular Representante da UGT; Plínio Emanuel de Oliveira Araújo, 
Secretário-Executivo do CODEFAT; Lizane Soares Ferreira, Conselheira Titular Representante do 
MAPA; Sérgio Ricardo Calderini Rosa, Conselheiro Titular Representante do MP; Gustavo Alves 
Tillmann, Conselheiro Suplente Representante do MF; Luiz Carlos Galvão de Melo, Conselheiro 
Suplente Representante do BNDES; Quintino Marques Severo, Conselheiro Titular Representante da 
CUT; Sérgio Luiz Leite, Conselheiro Titular Representante da Força Sindical; Antônio Renan Arrais, 
Conselheiro Titular Representante da CTB; Geraldo Gonçalves de Oliveira Filho, Conselheiro Suplente 
Representante da NCST; Virgílio Nelson da Silva Carvalho, Conselheiro Titular Representante da 
CNTur; Caio Mario Alvares, Conselheiro Titular Representante da CNT; e, Roberto Nogueira Ferreira, 
Conselheiro Suplente Representante da CNC. CONVIDADA: Ilda Ribeiro Peliz, Representante do 
FONSET e Secretária de Estado do Trabalho do Distrito Federal. 

 

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

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

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

Conselheiro Titular Representante do MTb, Sr. Luiz Henrique dos Santos Machado. I – ABERTURA: 4 

O Secretário-Executivo do CODEFAT, Sr. Plínio Emanuel de Oliveira Araújo, cumprimentou os 5 

presentes e, em seguida, informou que os Conselheiros da CNI e da CNA, via mensagens eletrônicas, 6 

haviam justificado suas ausências na reunião em tela devido a outras agendas nessa mesma data. 7 

Esclareceu que o resumo das discussões da 144ª Reunião Ordinária do GTFAT, realizada em 29 de 8 

maio de 2018, se encontrava na mídia digital entregue aos Conselheiros no início dos trabalhos. Na 9 

sequência, apresentou o novo Conselheiro do MTb e Presidente do CODEFAT, Sr. Luiz Henrique dos 10 

Santos Machado. O Presidente cumprimentou os presentes, registrando que era sua primeira 11 

participação em reunião do CODEFAT. Declarou que era servidor de carreira do Ministério da 12 

Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) e professor da Fundação Getúlio Vargas (FGV), 13 

exercendo atualmente a função de Assessor da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego (SPPE). 14 

Manifestou que se sentia honrado em presidir o CODEFAT, ressaltando que o País passava por uma 15 

crise econômica e que a atuação do Conselho tinha papel fundamental para a sua superação. Em 16 
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seguida, o Presidente passou ao tópico II – APROVAÇÃO DE ATA: ITEM 1 – Ata da 147ª 17 

Reunião Ordinária, realizada em 24 de abril de 2018. O Presidente indagou se havia alguma 18 

manifestação, em não havendo, colocou o item em votação, tendo sido aprovado por unanimidade. Na 19 

sequência, passou ao tópico III – ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO: ITEM 2 - Ratificação da 20 

Resolução nº 809, de 25 de junho de 2018, aprovada ad referendum, que altera a Presidência do 21 

Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador – CODEFAT. O Presidente indagou 22 

se havia alguma manifestação, em não havendo, colocou o item em votação, tendo sido ratificado por 23 

unanimidade. Prosseguindo, passou ao ITEM 3 – Termos Aditivos – TA aos Termos de Alocação 24 

de Depósito Especial do FAT – TADE, realizados no período de maio a junho de 2018. O 25 

Secretário-Executivo do CODEFAT relatou que no período em referência foi celebrado, pelo BNDES, 26 

1 (um) Termo Aditivo no montante de R$300,0 milhões, no âmbito do PRONAF Investimento. O 27 

Presidente indagou se havia alguma manifestação, em não havendo, colocou o item em votação, tendo 28 

sido aprovado por unanimidade. Em seguida, passou ao ITEM 4 - Proposta de Resolução que aprova 29 

a Proposta Orçamentária do Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT para o exercício de 2019. 30 

O Representante da Coordenação-Geral de Recursos do FAT (CGFAT/SOAD/SE/MTb), Sr. Paulo 31 

César Bezerra de Souza, aproveitou o ensejo para agradecer ao MTb pelo esforço no sentido de 32 

concluir sua requisição junto à Secretaria do Tesouro Nacional (STN/MF), estendendo os 33 

agradecimentos aos Conselheiros do MF no CODEFAT, Srs. Adriano Pereira de Paula e Gustavo 34 

Alves Tillmann, os quais facilitaram, junto à STN, o seu retorno ao MTb. Registrou que o Conselheiro 35 

Gustavo havia acabado de concluir doutorado na Universidade Católica de Brasília (UCB), tendo como 36 

tese o Seguro-Desemprego, que seria uma boa fonte de pesquisa sobre o assunto. Passando ao tema em 37 

tela, relatou que o MTb projetava, para o exercício de 2019, obrigações (despesas + empréstimos ao 38 

BNDES) no montante de R$81,11 bilhões, cuja distribuição, por Tipo de Despesa, apresentava os 39 

seguintes valores: i) Financiamento de Programas de Desenvolvimento Econômico a cargo do BNDES: 40 

R$19,06 bilhões; ii) Benefícios do Seguro-Desemprego e do Abono Salarial: R$61,11 bilhões; e, iii) 41 

Despesas Discricionárias: R$945,95 milhões. Ressaltou que o valor projetado para as obrigações no 42 

exercício de 2019 (R$81,11 bilhões) era 0,12% inferior ao valor aprovado na LOA/2018 (R$81,21 43 

bilhões). Registrou que as despesas com benefícios (R$61,11 bilhões) apresentavam a seguinte 44 

distribuição; i) Seguro-Desemprego: R$41,92 bilhões; e, ii) Abono Salarial: R$19,19 bilhões. Destacou 45 

que as despesas discricionárias (R$945,95 milhões) se dividiam conforme a seguir: i) Gestão e 46 

Manutenção do MTb: R$385,24 milhões; ii) Sistema de Integração das Ações de Emprego, Trabalho e 47 

Renda: R$184,03 milhões; iii) Manutenção, Modernização e Ampliação da Rede SINE: R$154,34 48 

milhões; iv) Qualificação Social e Profissional: R$135,47 milhões; v) Estudos, Pesquisas e Geração de 49 
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Informações sobre Trabalho, Emprego e Renda: R$23,90 milhões; vi) Apoio Operacional ao 50 

Pagamento do Seguro-Desemprego e do Abono Salarial: R$20,42 milhões; vii) Cadastros Públicos na 51 

Área de Trabalho e Emprego: R$17,48 milhões; viii) Identificação da População por meio da Carteira 52 

de Trabalho e Previdência Social - CTPS: R$16,26 milhões; ix) Classificação Brasileira de Ocupações 53 

- CBO: R$2,90 milhões; x) Gestão Participativa do FAT: R$2,51 milhões; xi) Fomento ao 54 

Desenvolvimento de Instituições de Microcrédito: R$1,30 milhão; xii) Sistema de Informações sobre a 55 

Inspeção do Trabalho – SFIT: R$1,10 milhão; e, xiii) Controle, Monitoramento e Avaliação das 56 

Aplicações dos Depósitos Especiais do FAT: R$1,00 milhão. Observou que a ação Gestão e 57 

Manutenção do MTb (R$385,24 milhões) estava assim distribuída: i) Funcionamento das Unidades 58 

Descentralizadas: R$204,39 milhões; ii) Administração da Unidade: R$175,85 milhões; e, iii) 59 

Publicidade de Utilidade Pública: R$5,00 milhões. Finalizando, o Representante da CGFAT passou às 60 

receitas, as quais foram estimadas no montante de R$81,11 bilhões, assim distribuídas: i) Contribuição 61 

PIS/PASEP: R$47,65 bilhões; ii) Remunerações de Recursos do FAT: R$16,58 bilhões; iii) Recursos a 62 

Definir: R$16,39 bilhões; iv) Cota Parte da Contribuição Sindical: R$139,33 milhões; e, v) Restituição 63 

de Benefícios não Desembolsados / Outras Receitas: R$356,84 milhões. O Presidente parabenizou o 64 

Sr. Paulo César pelo seu retorno ao MTb, destacando o esforço empreendido pelo Ministério para 65 

conseguir sua liberação junto ao Ministério da Fazenda. Anunciou a presença do Secretário da SPPE, 66 

Sr. Marcos Orlando Menezes Ferreira, a quem convidou para compor a mesa. Em seguida, o Presidente 67 

abriu as inscrições para manifestação. O Conselheiro Titular Representante da CNTur, Sr. Virgílio 68 

Nelson da Silva Carvalho, solicitou que no slide 6 “Quantidade de trabalhadores beneficiados” fosse 69 

aberta uma outra coluna contendo o valor médio de benefício pago por trabalhador. O Vice-Presidente 70 

do CODEFAT e Conselheiro Titular Representante da UGT, Sr. Francisco Canindé Pegado do 71 

Nascimento, referindo-se à solicitação do Conselheiro da CNTur, sugeriu que também fosse separado o 72 

valor médio pago por faixas. Ressaltou a importância do retorno do Sr. Paulo César ao MTb, o que 73 

proporcionaria maior conforto aos Conselheiros, dado seu conhecimento e competência. Defendeu 74 

maior volume de recursos para a Qualificação Social e Profissional, visando atender a demanda 75 

existente, facilitando assim o acesso ou reentrada do trabalhador no mercado de trabalho. Questionou a 76 

redução de recursos para a CBO, ponderando que se tratava de uma fonte de pesquisa fundamental para 77 

sistematizar as novas funções que eram criadas no mercado de trabalho. Solicitou que fosse 78 

apresentada planilha com os valores repassados às Superintendências Regionais do Trabalho (SRTb), 79 

separados por Unidade Federativa. O Assessor da SPPE, Sr. Manoel Eugênio Guimarães de Oliveira, 80 

esclareceu que não houve redução para a CBO, mas sim um redesenho orçamentário, informando que 81 

todos os recursos destinados ao contrato DATAPREV foram migrados e concentrados na ação Sistema 82 
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de Integração das Ações de Emprego, Trabalho e Renda. A Coordenadora-Geral de Orçamento, 83 

Finanças e Contabilidade (CGOFC/SOAD/SE/MTb), Sra. Águida Gonçalves da Silva, entregou à 84 

equipe de apoio da reunião planilha contendo os valores repassados a cada SRTb, a qual foi distribuída 85 

aos Conselheiros. O Conselheiro Titular Representante da Força Sindical, Sr. Sérgio Luiz Leite, 86 

destacou que seria interessante constar da proposta orçamentaria o valor retirado do FAT na forma de 87 

Desvinculação de Receitas da União (DRU). Ponderou sobre a importância de se discutir a questão da 88 

rotatividade de mão de obra, acrescentando que seria fundamental aumentar os investimentos na Rede 89 

SINE, dado o seu papel crucial na colocação e recolocação dos trabalhadores no mercado de trabalho. 90 

O Presidente observou que já havia ação do Tribunal de Contas da União (TCU) indicando baixa 91 

efetividade da Rede SINE, enfatizando que o Ministério trabalhava incessantemente no sentido de 92 

melhorar a Rede. O Representante da CGFAT esclareceu que a DRU não fazia parte do orçamento do 93 

FAT, razão pela qual não poderia constar na proposta, mas que constava da avaliação financeira do 94 

Fundo. O Conselheiro da CNTur arrazoou que caberia ao MTb/CODEFAT defender a manutenção dos 95 

valores consignados no orçamento do FAT, destacando que o patrimônio do Fundo apresentava sempre 96 

crescimento. O Conselheiro Suplente Representante da CNC, Sr. Roberto Nogueira Ferreira, declarou 97 

que considerava otimistas as projeções constantes da proposta orçamentária do FAT, ponderando que a 98 

contribuição sindical era um caminho sem volta, implicando em perda de receitas para todos (entidades 99 

de trabalhadores e de empregadores). O Conselheiro Titular Representante da CUT, Sr. Quintino 100 

Marques Severo, apontou que a fonte 105 (A Definir) ensejaria futura discussão, ressaltando que nunca 101 

concordaria que fosse retirado recursos do patrimônio do FAT para cobrir eventual déficit do Fundo. 102 

Apresentou proposta em nome da Bancada dos Trabalhadores para trocar as fontes das ações do SINE e 103 

da Qualificação Profissional, as quais passariam de fonte 105 (A Definir), para fonte 140 (Contribuição 104 

PIS/PASEP), no sentido de garantir os recursos propostos para as mencionadas ações. O Representante 105 

da CGFAT informou que providenciaria a imediata troca de fonte das ações mencionadas, conforme 106 

proposto pela Bancada dos Trabalhadores. O Conselheiro Titular Representante da CNT, Sr. Caio 107 

Mario Alvares, indagou o que ocorreria no caso de um crescimento da economia abaixo do esperado. O 108 

Representante da CGFAT ponderou que as projeções do orçamento seguiam os parâmetros 109 

estabelecidos e divulgados pela Secretaria de Política Econômica (SPE/MF), os quais eram 110 

obrigatoriamente utilizados por todo o Governo Federal. O Conselheiro Suplente Representante do MF, 111 

Sr. Gustavo Alves Tillmann, esclareceu que não havia vinculação da DRU com o retorno de recursos, 112 

observando que a DRU afetava todas as receitas da União. Destacou que na atual conjuntura 113 

econômica, seria muito difícil haver repasse de recursos do Tesouro Nacional para cobrir eventual 114 

déficit no FAT. O Conselheiro Titular Representante do MP, Sr. Sérgio Ricardo Calderini Rosa, 115 
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considerou de suma importância a definição das fontes de recursos, observando que isso daria maior 116 

segurança a todos. O Vice-Presidente solicitou que fosse informado, rubrica por rubrica, o valor do 117 

contingenciamento orçamentário, inclusive os valores constitucionais, bem como o valor 118 

correspondente à DRU. O Presidente indagou se havia mais alguma manifestação, em não havendo, 119 

colocou o item em votação, tendo sido aprovado pela maioria, registrando a abstenção do Conselheiro 120 

do MP, Sr. Sérgio Ricardo Calderini Rosa. Na sequência, passou ao ITEM 5 - Prestação de Contas 121 

do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, exercício 2017. O Representante da CGFAT relatou 122 

que a Prestação de Contas foi elaborada em consonância com as Decisões e Instruções Normativas do 123 

Tribunal de Contas da União (TCU) e do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União 124 

(CGU), consolidando as contas da CGFAT. Explicou que os programas e ações do FAT eram 125 

executados de forma orçamentária, sendo a maior parte realizada de forma descentralizada, e com 126 

gestão financeira a cargo das Unidades Gestoras do MTb (Secretaria Executiva - SE e Secretaria de 127 

Políticas Públicas de Emprego – SPPE), ressaltando que todas as unidades jurisdicionadas que 128 

executavam despesas com recursos do Fundo apresentavam Relatório de Gestão junto ao TCU. 129 

Assinalou que as obrigações do FAT no exercício de 2017, composta pelo somatório dos empenhos das 130 

despesas (R$54,79 bilhões) e pelos empréstimos constitucionais ao BNDES (R$16,54 bilhões), 131 

totalizaram R$71,33 bilhões, um decréscimo de 1,26% em relação a 2016 (R$72,24 bilhões). Destacou 132 

que o Abono Salarial obteve 96,74% de execução, tendo sido autorizado R$16,78 bilhões e empenhado 133 

o valor de R$16,23 bilhões. Informou que o Seguro-Desemprego registrou execução de 87,92%, tendo 134 

sido autorizado R$43,23 bilhões e empenhado R$38,01 bilhões, assim distribuídos por modalidade e 135 

valor de empenho: I) Seguro-Desemprego Formal: R$34,62 bilhões; II) Seguro-Desemprego Pescador 136 

Artesanal: R$2,43 bilhões; III) Seguro-Desemprego Trabalhador Doméstico: R$630,69 milhões; IV) 137 

Seguro-Desemprego Trabalhador Resgatado de Condição Análoga a de Escravo: R$1,49 milhão; V) 138 

Bolsa de Qualificação Profissional para Trabalhador com Contrato de Trabalho Suspenso: R$120,04 139 

milhões; e, VI) Programa Seguro-Emprego – PSE: R$197,28 milhões. Relatou que as despesas 140 

discricionárias tiveram dotação orçamentária de R$642,68 milhões e empenho de R$560,53 milhões, 141 

registrando que o valor empenhado apresentava a seguinte distribuição: i) Gestão e Manutenção do 142 

MTb: R$294,48 milhões; ii) Sistema de Integração das Ações de Emprego, Trabalho e Renda: R$95,84 143 

milhões; iii) Manutenção, Modernização e Ampliação da Rede SINE: R$34,43 milhões; iv) 144 

Qualificação Social e Profissional: R$58,58, v) Cadastros Públicos na Área de Trabalho e Emprego: 145 

R$31,57 milhões; vi) Apoio Operacional ao Pagamento do Seguro-Desemprego e do Abono Salarial: 146 

R$6,64 milhões; vii) Controle, Monitoramento e Avaliação das Aplicações dos Depósitos Especiais do 147 

FAT: R$11,32 milhões; viii) Classificação Brasileira de Ocupações - CBO: R$6,61 milhões; ix): 148 
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Identificação da População por meio da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS: R$14,67 149 

milhões; x) Estudos, Pesquisas e Geração de Informações sobre Trabalho, Emprego e Renda: R$1,53 150 

milhão; xi) Gestão Participativa do FAT: R$2,17 milhões; xii) Sistema de Informações sobre a 151 

Inspeção do Trabalho – SFIT: R$2,60 milhões; e, xiii) Fomento ao Desenvolvimento de Instituições de 152 

Microcrédito: R$98,02 mil. Observou que a ação Gestão e Manutenção do MTb, no montante de 153 

R$294,48 milhões empenhado, estava assim distribuída: i) Funcionamento das Unidades 154 

Descentralizadas: R$157,01 milhões; e, ii) Administração da Unidade: R$137,47 milhões. Ponderou 155 

que a ação Publicidade de Utilidade Pública contou com R$3,00 milhões de dotação orçamentária, 156 

ressaltando que não foi efetuado nenhum empenho no âmbito da referida ação. Em seguida, passou a 157 

execução extra orçamentária do FAT, destacando que para o exercício de 2017 havia sido aprovada 158 

uma Programação Anual da Aplicação de Depósitos Especiais do FAT (PDE) no montante de R$3,00 159 

bilhões, tendo sido firmado pelas instituições financeiras oficiais federais o valor de R$1,98 bilhão e 160 

executado R$1,64 bilhão, distribuídos, por linha de crédito e programa, na forma a seguir: I) PROGER 161 

Urbano: R$910,0 milhões; II) PRONAF Investimento: R$660,0 milhões; III) FAT Taxista: R$60,0 162 

milhões; e, IV) FAT Inovacred: R$12,0 milhões. Em seguida, passou as receitas do FAT em 2017, as 163 

quais foram orçadas em R$74,12 bilhões e realizadas no montante de R$72,47 bilhões, ou seja, as 164 

receitas efetivadas frustraram em 2,23% as receitas estimadas na LOA/2017. Apresentou a distribuição 165 

das receitas realizadas por fonte de recursos: i) Fonte 100 – Recursos Ordinários – Tesouro Nacional: 166 

R$80,06 milhões; ii) Fonte 140 – Contribuição PIS/PASEP: R$40,59 bilhões; iii) Títulos de 167 

Responsabilidade do Tesouro Nacional: R$11,28 bilhões; iv) Fonte 150 – Recursos não Financeiros 168 

Diretamente Arrecadados: R$46,06 milhões; v) Fonte 174 – Multas e Juros Infração Legislação 169 

Trabalhista: R$63,00 milhões; vi) Fonte 176 – Cota-Parte da Contribuição Sindical - FAT: R$397,96 170 

milhões; vii) Fonte 180 – Recursos Financeiros Diretamente Arrecadados: R$17,58 bilhões; viii) Fonte 171 

188 – Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional: R$1,79 bilhão; e, ix) Fonte 300 – 172 

Recursos Ordinários Exercícios Anteriores do Tesouro Nacional: R$646,03 milhões. Relatou que o 173 

FAT havia fechado o exercício de 2017 com patrimônio financeiro, em valores nominais, da ordem de 174 

R$293,1 bilhões, um crescimento de 7,44% em relação ao exercício de 2016 (R$272,8 bilhões), 175 

apresentando a seguinte distribuição: I) Empréstimos Constitucionais ao BNDES: R$238,9 bilhões; II) 176 

Aplicações Financeiras – Extramercado FAT: R$37,5 bilhões; e, III) Depósitos Especiais: R$16,7 177 

bilhões. Destacou que em 2017 os desembolsos do FAT Constitucional propiciaram a geração e/ou 178 

manutenção de 657.669 empregos, sendo 353.606 diretos e 304.064 indiretos. Registrou a situação das 179 

contas do FAT perante o TCU: i) até o exercício de 2014 - aprovadas, com quitação plena aos 180 

responsáveis; ii) exercícios de 2015 e 2016 – em análise. Ponderou que em 2016 o TCU realizou uma 181 



 7

auditoria financeira sobre os demonstrativos contábeis FAT, referentes ao exercício de 2016, o que 182 

originou o Acórdão n° 2.455/2017–TCU-Plenário, resultando em 04 (quatro) determinações e 12 183 

(doze) recomendações. Declarou que até maio de 2018 foram atendidas 03 determinações e 10 184 

recomendações, e parcialmente atendidas outras, quais sejam: i) Determinação: revisar o processo de 185 

devolução dos benefícios do seguro-desemprego não desembolsados que perderam validade durante o 186 

exercício financeiro - a ser devolvido depois do fechamento do lote; ii) Recomendação: revisar a 187 

Resolução CODEFAT nº 12/1991, para permitir a restituição tempestiva de benefícios cujos lotes 188 

perderam a validade; e, iii) Recomendação: revisar o Contrato de Prestação de Serviços nº 38/2013 189 

firmado entre o MTb e a CAIXA, que tratava da operacionalização do seguro-desemprego, com o 190 

objetivo de permitir a restituição tempestiva de benefícios cujos lotes perderam a validade. O 191 

Representante da CGFAT finalizou, propondo a aprovação da Prestação de Contas do FAT do 192 

Exercício de 2017. O Presidente abriu as inscrições para manifestação. O Vice-Presidente ponderou 193 

que a geração de empregos (direta e indireta) a partir de recursos do FAT, apresentada pelo BNDES, 194 

ainda não estava muito clara, especialmente a geração indireta, discordando da metodologia utilizada. 195 

Manifestou concordância com a determinação do TCU quanto à devolução, dentro do exercício 196 

financeiro, dos benefícios do seguro-desemprego não desembolsados. O Conselheiro do MF destacou 197 

que o patrimônio do FAT apresentava crescimento ano após ano, não vendo sentido a imprensa 198 

divulgar que o FAT estava quebrando. Arrazoou que seria interessante constar na presente Resolução 199 

que o CODEFAT havia observado as ressalvas do contador. Sugeriu que para o próximo exercício o 200 

FAT fosse submetido a auditoria independente, o que daria maior conforto aos Conselheiros. A 201 

Coordenadora-Geral do CODEFAT, Sra. Suely Barrozo Lopes, observou que havia um Acordão de 202 

monitoramento destacando o que já havia sido atendido, sugerindo que essa questão ficasse apenas 203 

registrada na Ata da presente reunião, e não em Resolução, o que foi acatado. O Presidente indagou se 204 

havia mais alguma manifestação, em não havendo, colocou o item em votação, tendo sido aprovado por 205 

unanimidade. O Presidente declarou intervalo de 1 (uma) hora para o almoço. Retomando os trabalhos, 206 

passou ao ITEM 6 - Prestação de Contas do Fundo de Aval para Geração de Emprego e Renda - 207 

FUNPROGER, exercício 2017. O Representante da CGFAT informou que a Prestação de Contas 208 

havia sido elaborada em consonância com as Decisões e Instruções Normativas do TCU e da CGU. 209 

Observou que o Fundo possuía natureza contábil e havia sido instituído pela Lei nº 9.872, de 23 de 210 

novembro de 1999, sendo regulamentado pela Resolução CODEFAT nº 409, de 28 de outubro de 2004. 211 

Esclareceu que o FUNPROGER tinha por finalidade prestar garantia complementar nos financiamentos 212 

concedidos pelas instituições financeiras, tendo como público alvo os empreendedores financiados no 213 

âmbito do PROGER Urbano Investimento e do Programa Nacional de Microcrédito Produtivo 214 
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Orientado (PNMPO), este último englobando as Cooperativas de Crédito e as Organizações da 215 

Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP). Destacou que o Banco do Brasil atuava como Gestor do 216 

Fundo, o qual contava com os seguintes Agentes Financeiros: i) Banco do Brasil – BB; ii) Caixa 217 

Econômica Federal - CAIXA; iii) Banco do Nordeste – BNB; e, iv) Banco da Amazônia – BASA. Na 218 

sequência, relatou as principais regras do FUNPROGER: I) Garantia máxima – até 80% do valor 219 

financiado, sendo de até 100% no caso das OSCIP; II) Valor máximo garantido por mutuário – até 220 

R$240,0 mil para empreendedores no âmbito do PROGER Urbano, e até R$800,0 mil para instituições 221 

no âmbito do PNMPO; III) Assunção de risco pelo Fundo – limitada a 11 vezes o seu patrimônio, que 222 

na data de 31.12.2017 se encontrava no montante de R$367,1 milhões, ou seja, até R$4,03 bilhões; e, 223 

IV) Índice máximo de inadimplência, ou stop loss – 7%, exceto para as linhas Novo Empreendedor, 224 

Jovem Empreendedor do PROGER e linhas do PNMPO. Destacou que o Fundo iniciou as contratações 225 

a partir do ano 2000, ressaltando que em 2006 apresentou os maiores resultados, garantindo 81.338 226 

operações, seguido por queda, que se acentuou entre 2010 e 2017, em virtude das instituições 227 

financeiras terem atingido o stop loss, ficando assim impedidas de buscarem honras de aval. Na 228 

sequência, declarou que, até o exercício de 2017, o número de operações garantidas pelas instituições 229 

financeiras totalizava 574.435, assim distribuídas em número de operações por agente financeiro e 230 

percentual sobre o total de operações garantidas: i) BB: 550.244 operações - 95,79%; ii) BNB: 23.870 231 

operações - 4,16%; iii) CAIXA: 248 operações - 0,04%; e, iv) BASA: 73 operações - 0,01%. Em 232 

seguida, apresentou a distribuição das operações garantidas por linha de crédito, até dezembro de 2017, 233 

e o percentual sobre o total de operações garantidas, conforme a seguir: I) Micro e Pequenas Empresas: 234 

261.547 operações - 45,53%; II) Empreendedor Popular: 158.813 operações - 27,65%; III) Professor: 235 

109.876 operações - 19,13%; IV) Profissional Liberal: 23.937 operações - 4,17%; V) Cooperativa: 236 

15.756 operações - 2,74%; VI) Turismo: 3.561 operações - 0,62%; VII) Novo Empreendedor: 876 237 

operações - 0,15%; e, VIII) Jovem Empreendedor: 69 operações - 0,01%. Ainda neste contexto, 238 

explicou que nesse mesmo período o valor garantido pelas instituições financeiras somou a importância 239 

de R$6,63 bilhões, tendo o Banco do Brasil garantido 98,55% deste total (R$6,54 bilhões). Quanto à 240 

distribuição do valor garantindo por Linha de Crédito, destacou que 77,99% haviam sido destinados a 241 

Micro e Pequenas Empresas (R$5,17 bilhões), sendo o restante do percentual dividido entre as demais 242 

Linhas de Crédito. Explicou que desde 2011 o Fundo se encontrava estagnado em decorrência de alta 243 

inadimplência e grande dificuldade de recuperação de crédito. Apresentou um diagnóstico da situação 244 

do Fundo, conforme a seguir: i) aumento da inadimplência gerava dificuldade de recebimento dos 245 

créditos baixados em perdas; ii) agentes financeiros se encontravam no limite máximo de 246 

inadimplência, ou seja, stop loss de 7%; estando assim impossibilitados de solicitar honra de aval; iii) 247 
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dificuldade de recuperação de crédito motivado pela impossibilidade de abatimento negocial e pelo 248 

longo prazo de inadimplência das operações; e, iv) existência de outros fundos similares mais atrativos 249 

e flexíveis, citando como exemplo o Fundo de Garantia de Operações - FGO e o Fundo de Aval às 250 

Micro e Pequenas Empresas – FAMPE. Declarou que o Fundo, ao final de 2017, contava com margem 251 

operacional de R$4,03 bilhões para garantia de operações de crédito, entretanto desde 2011 que não 252 

recebia solicitação de aval, haja vista o atingimento do stop loss pelos agentes financeiros. Em seguida, 253 

assinalou os principais indicadores do Fundo, em valores acumulados até 2017: A) Indicador de 254 

Inadimplência – 7,23%; B) Indicador de Operações Honradas – 13%, tendo honrado 74.516 operações 255 

do total de 574.435 operações avalizadas; e, C) Indicador de Crédito Recuperado – 15,15%, referente à 256 

recuperação de R$107,13 milhões do montante de R$707,28 milhões honrados. Observou que o Fundo, 257 

em 2017, registrou receitas de R$42,61 milhões, contra R$60,40 milhões em 2016, e despesas de 258 

R$21,00 mil contra R$37,00 mil em 2016, ressaltando que se tratava apenas de despesa administrativa 259 

relativa à contratação de auditoria independente, conforme autorizado pelo CODEFAT. Apresentou os 260 

grandes números do Fundo em 2017, conforme a seguir: i) Resultado: R$42,61 milhões; ii) 261 

Disponibilidades: R$363,80 milhões; iii) Aporte de recursos: R$0,00; iv) Patrimônio do Fundo - ativo: 262 

R$367,09 milhões; v) Patrimônio Líquido: R$367,06 milhões; vi) Valores honrados a recuperar: 263 

R$2,10 bilhões; vii) Alavancagem máxima - 11 vezes o patrimônio: R$4,03 bilhões; viii) 264 

Comprometimento com aval: R$0,00; e, ix) Comprometimento/Alavancagem: 0,0%. Relatou que havia 265 

duas pendências relativas ao FUNPROGER demandada pelos órgãos de controle: 1) Recomendação nº 266 

34935 - submeter ao CODEFAT proposta de metodologia de apuração da Taxa de Administração; e, 2) 267 

Recomendação nº 39336 - estabelecer plano de ação, com definição de etapas e cronograma, com vistas 268 

a promover modificações no FUNPROGER de forma a reativar a operacionalização do Fundo. 269 

Apresentou as providências adotadas em relação à Recomendação nº 34935: i) aprovação da Resolução 270 

CODEFAT nº 741, de 10 de dezembro de 2014, que fixou taxa de administração de 12,09% sobre a 271 

Comissão de Concessão de Aval - CCA para a gestão do Fundo pelo BB, porém com vigência até 31 272 

de dezembro de 2015; e, ii) o assunto será apreciado quando for apresentada ao CODEFAT proposta de 273 

reestruturação do FUNPROGER, que se encontrava em estudo. Em seguida, apresentou as principais 274 

providências em relação à Recomendação nº 39336: I) instituído Grupo de Trabalho Especial – GTE 275 

para estudar o saneamento do FUNPROGER, inclusive proposição legislativa - Resolução CODEFAT 276 

nº 795, de 2 de agosto de 2017; e, II) o assunto se encontra em última análise do MTb, com proposta de 277 

Projeto de Lei em face final de ajustes. Na sequência, informou a situação das Prestações de Contas do 278 

FUNPROGER: i) até o exercício de 2012: aprovadas pelo TCU como regulares e com quitação plena 279 

aos responsáveis; ii) exercícios de 2013 e 2014: as contas do Fundo foram dispensadas de julgamento, 280 
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tendo sido enviado apenas os Relatórios de Gestão ao TCU; iii) exercícios de 2015 e 2016: em análise 281 

no TCU; e, iv) exercício de 2017: as contas do Fundo foram dispensadas de julgamento, tendo sido 282 

enviado apenas o Relatório de Gestão ao TCU. O Representante da CGFAT finalizou, propondo a 283 

aprovação da Prestação de Contas do FUNPROGER, considerando a documentação apresentada pelo 284 

Gestor do Fundo e as manifestações favoráveis das auditorias interna e independente quanto à posição 285 

financeira, contábil e patrimonial do Fundo. O Presidente abriu as inscrições para manifestação. O 286 

Conselheiro da CNT ponderou que não entendia como o FUNPROGER era apenas de natureza 287 

contábil, haja vista que apresentava movimentação financeira. O Representante do Banco do Brasil, Sr. 288 

Adilson Vasconcelos da Silva, esclareceu que fundo de natureza contábil recebia recursos apenas das 289 

receitas (remunerações), enquanto fundo de natureza financeira recebia também recursos do Tesouro 290 

Nacional. O Conselheiro do MF defendeu a manutenção do FUNPROGER, mas de forma sustentável, 291 

ressaltando que a proposta de Projeto de Lei ainda demandaria muita discussão, havendo diversos 292 

pontos carecendo de ajustes. Considerou importante a auditoria interna sobre o Fundo, o que propiciava 293 

maior conforto aos Conselheiros para a aprovação da presente prestação de contas. O Vice-Presidente 294 

ressaltou que o FUNPROGER foi uma política muito significativa, mas que perdeu fôlego ao longo do 295 

tempo, devendo serem adotadas todas as medidas possíveis no sentido de promover a sua revitalização, 296 

dada sua importância para aqueles tomadores com maior dificuldade de obter crédito junto ao mercado 297 

financeiro. O Presidente indagou se havia mais alguma manifestação, em não havendo, colocou o item 298 

em votação, tendo sido aprovado por unanimidade. Prosseguindo, passou ao ITEM 7 - Proposta de 299 

Resolução que disciplina o pagamento do Abono Salarial referente ao exercício de 2018/2019. O 300 

Chefe de Divisão da Coordenação-Geral do Seguro-Desemprego e do Abono Salarial 301 

(CGSA/DGB/SPPE/MTb), Sr. Márcio Ubiratan Britto Jardim, declarou que o Abono consistia no 302 

pagamento anual de até um salário mínimo aos trabalhadores que tivessem os dados informados na 303 

Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), e que atendessem aos seguintes critérios: I) estar 304 

cadastrado há pelo menos cinco anos no Fundo de Participação PIS/PASEP ou no Cadastro Nacional 305 

do Trabalhador; II) ter trabalhado com carteira assinada, ou ter sido nomeado efetivamente em cargo 306 

público, durante pelo menos 30 dias no ano-base, para empregadores contribuintes do PIS/PASEP; e, 307 

III) ter recebido, em média, até dois salários mínimos de remuneração mensal durante o período 308 

trabalhado no ano-base. Ressaltou que o valor do abono salarial anual seria calculado na proporção de 309 

1/12 (um doze avos) do valor do salário mínimo vigente na data do respectivo pagamento, multiplicado 310 

pelo número de meses trabalhados no ano correspondente, acrescentando que a fração igual ou superior 311 

a 15 (quinze) dias de trabalho seria contada como mês integral. Esclareceu que o pagamento do PIS e 312 

do PASEP era efetuado pela CAIXA e o Banco do Brasil, respectivamente, registrando que o 313 
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calendário de pagamento do exercício 2018/2019, nas agências dos referidos bancos, iniciaria em julho 314 

de 2018 e encerraria em 28 de junho de 2019. Relatou as formas de pagamento do Abono: i) crédito em 315 

conta, escalonado por data de aniversário – CAIXA, e por final da inscrição – Banco do Brasil; e, ii) 316 

saque diretamente nos caixas do BB e da CAIXA, ou utilizando do Cartão Cidadão – CAIXA, de 317 

acordo com o calendário de pagamento. Declarou que as estimativas apontavam que cerca de 318 

23.500.000 trabalhadores teriam direito ao benefício do Abono Salarial no exercício de 2018/2019, 319 

implicando dispêndio de R$18,1 bilhões para o FAT. O Chefe de Divisão da CGSA finalizou, 320 

informando que o exercício 2017/2018, segundo dados de até abril de 2018, registrava 24.520.368 321 

abonos identificados e 22.140.140 abonos pagos, resultando em um dispêndio de R$16,4 bilhões e taxa 322 

de cobertura de 90,29%. O Presidente abriu as inscrições para manifestação. O Conselheiro da CUT 323 

observou que a taxa de cobertura não chegaria na média de anos anteriores, o que talvez tivesse 324 

ocorrido devido a alteração legislativa que estabeleceu o pagamento do Abono proporcionalmente ao 325 

tempo trabalhado no ano-base, acrescentando que isso poderia ter desestimulado o trabalhador de 326 

buscar o benefício junto aos agentes pagadores. Solicitou que, assim como em anos anteriores, fosse 327 

estendido o calendário de pagamento do Abono Salarial que estava prestes a se encerrar, se possível até 328 

dezembro. O Vice-Presidente manifestou concordância com a proposta do Conselheiro da CUT, 329 

destacando que a extensão do calendário de pagamento do Abono Salarial 2017/2018 seria solicitação 330 

da Bancada dos Trabalhadores. O Conselheiro do MF enfatizou a importância de divulgação do saque 331 

de cotas do Abono Salarial, o qual encerraria no mês de setembro do corrente. Ponderou que este seria 332 

um ano de eleições, o que talvez impedisse a extensão do calendário de pagamento do referido 333 

benefício. O Vice-Presidente solicitou informações sobre o comportamento do Abono Salarial do 334 

exercício de 2017/2018, solicitando o número de benefícios identificados e pagos por Unidade 335 

Federativa. A Coordenadora-Geral do CODEFAT (CGCODEFAT/DGB/SPPE/MTb), Sra. Suely 336 

Barrozo Lopes, ressaltou que dada a iminência de encerramento do calendário de pagamento do Abono 337 

Salarial de 2017/2018, se faria necessário fazer uma consulta imediata à Consultoria Jurídica do 338 

Ministério (CONJUR/MTb), acrescentando que a área técnica apresentaria até o final da presente 339 

reunião, na condição de extrapauta, proposta de resolução tratando sobre a extensão do mencionado 340 

calendário. O Presidente indagou se havia mais alguma manifestação, em não havendo, colocou o item 341 

em votação, tendo sido aprovado por unanimidade o calendário de pagamento do Abono Salarial do 342 

exercício de 2018/2019. Em seguida, passou ao ITEM 8 - Proposta de Mapeamento de Demandas 343 

de Qualificação Social e Profissional - MDQSP, exercício 2018, em atendimento ao disposto no § 344 

4 do art. 20 e no inciso VII do art. 24 da Resolução nº 783, de 26 de abril de 2017. O Diretor de 345 

Políticas de Empregabilidade (DPE/SPPE/MTb), Sr. Higino Brito Vieira, declarou que a prospecção da 346 
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demanda do mercado de trabalho por mão de obra qualificada (Mapa do Emprego no Brasil) visava 347 

responder as seguintes interrogações: i) onde havia vagas de emprego no mercado de trabalho; ii) qual 348 

o perfil dos trabalhadores desempregados nessas localidades; e, iii) onde a oferta de qualificação social 349 

e profissional poderia impactar na colocação desses trabalhadores nas vagas disponíveis. Explicou que 350 

a prospecção apresentava três dimensões: 1) Histórica - evolução da demanda ocupacional ao longo do 351 

tempo; 2) Estrutural - análise da estrutura do mercado de trabalho: RAIS /CAGED; e, 3) Tendencial. 352 

Ponderou que a prospecção apresentava três etapas, destacando que a Etapa 1 (Delimitação Territorial) 353 

compreenderia: i) municípios e unidades da federação; ii) microrregiões e mesorregiões – IBGE; iii) 354 

regiões de influência – IBGE; e, iv) territórios de identidade ou agregações territoriais diferenciadas. 355 

Explicou que a Etapa 2 (Mapeamento de competências - correlação ocupacional) abordaria: I) 356 

Identificação das ocupações com maior volume de admissões comparando as admissões no mercado 357 

formal com o estoque de vagas - CAGED; II) Identificação das ocupações com menor volume de 358 

beneficiários do seguro-desemprego, comparando o número de beneficiários com o estoque de vagas; 359 

e, III) Identificação das ocupações com maior volume de vagas ofertadas no SINE – IMO, comparando 360 

o número de vagas ofertadas com o estoque de vagas. Destacou que nessa etapa se buscaria analisar e 361 

observar a evolução do estoque de vagas em um período adequado e compreender seu dinamismo. 362 

Relatou que a Etapa 3 (Elaboração do Mapa de Emprego) teria os seguintes objetivos: i) identificar os 363 

principais setores econômicos existentes no território, enfocando sua capacidade de geração de postos 364 

de trabalho no curto e médio prazo; ii) identificar as principais ocupações existentes no território, com 365 

foco em sua importância quantitativa e na dinâmica de curto e médio prazo; e, iii) sistematizar as 366 

informações setoriais e ocupacionais de modo claro e conciso, subsidiando tecnicamente o processo de 367 

tomada de decisão, no que tangesse à priorização de setores econômicos e ocupações, assim como a 368 

escolha por cursos e a definição do quantitativo de vagas associadas a cada curso. Informou que seria 369 

utilizada, como base de dados, a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS); o Cadastro Nacional 370 

de Empregados e Desempregados (CAGED); o Requerimento do Seguro-Desemprego (SD); a 371 

Intermediação de Mão de Obra (IMO); e a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO). Registrou 372 

que a Etapa 4 (Tomada de Decisão), estava assim desenhada: 1) os gestores locais definiriam os setores 373 

econômicos e ocupações prioritários, assim como os cursos de qualificação profissional a serem 374 

ofertados e as respectivas vagas, com base nos dados do Mapa de Emprego ou Mapa de Qualificação 375 

Profissional; e, 2) caberia ao MTb analisar a aderência da decisão do gestor local com as informações 376 

prestadas no Mapa de Qualificação Profissional. O Diretor do DPE finalizou, explicando que o 377 

Ministério do Trabalho definiria o quantitativo de vagas a serem ofertadas em cada território, com a 378 

alocação de recursos orçamentário-financeiro do Programa Qualifica Brasil entre as Unidades 379 
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Federativas, dividida em dois componentes: repasse básico (70%) e variável (30%), esse último tendo 380 

por objetivo distribuir os recursos com base no percentual da força de trabalho desocupada de cada UF. 381 

O Presidente abriu as inscrições para manifestação. A Conselheira Titular Representante do MAPA, 382 

Sra. Lizane Soares Ferreira, manifestou sua preocupação com a métrica e a efetividade do Programa, 383 

ressaltando que seria importante buscar atender a demanda do mercado de trabalho, bem como formar 384 

empreendedores. O Diretor do DPE ponderou que desde 2012 não havia execução da qualificação 385 

profissional no âmbito do MTb, ressaltando que por essa razão não teria como medir a efetividade da 386 

política. Relatou que a partir desse exercício começaria a ser criada uma massa de dados que permitiria 387 

uma avaliação futura de efetividade. Sugeriu que fosse incluído, regularmente, nas reuniões do 388 

CODEFAT, apresentação sobre os resultados da Escola do Trabalhador. O Conselheiro da CNTur 389 

declarou que se fazia necessário promover a integração das escolas do Sistema S com o Qualifica 390 

Brasil. O Presidente enfatizou a importância da qualificação profissional para transformar o cidadão em 391 

empreendedor. A Coordenadora-Geral do CODEFAT observou que o Qualifica Brasil já contemplava 392 

o empreendedorismo e o cooperativismo. O Presidente indagou se havia mais alguma manifestação, em 393 

não havendo, colocou o item em votação, tendo sido aprovado por unanimidade. Na sequência, passou 394 

ao ITEM 9 - Proposta de Resolução que estabelece o custo aluno/hora no âmbito do Programa 395 

Qualifica Brasil, em atendimento ao disposto no inciso IV do art. 24 da Resolução nº 783, de 26 396 

de abril de 2017. O Diretor do DPE ponderou que a presente proposta teria por objetivo dirimir 397 

imprecisão acerca da aplicabilidade do custo aluno/hora médio para as ações no âmbito do Programa 398 

Nacional de Qualificação Social e Profissional – Qualifica Brasil, observando que a Resolução nº 700, 399 

de 30 de agosto de 2012, havia estabelecido para o exercício de 2012 o valor de R$10,00 (dez reais). 400 

Destacou que a Resolução nº 700, de 2012, se encontrava vigente, acrescentando que a ausência de 401 

atualizações anuais do custo aluno/hora não apontava consequências materiais danosas à 402 

Administração Pública. Declarou que os cursos admitidos nas modalidades presenciais do Qualifica 403 

Brasil equivaleriam aos do Guia Pronatec de Cursos FIC – 4ª Edição, ponderando que o custo 404 

aluno/hora praticado na Bolsa Formação do Pronatec estava igualmente fixado em R$10,00 (dez reais), 405 

nos termos da Resolução CD/FNDE nº 07, de 2013. O Diretor do DPE finalizou, ressaltando que a 406 

presente proposta de Resolução visava apenas fixar, com inequívoca clareza, para as ações no âmbito 407 

do Qualifica Brasil a partir de 2018, o custo aluno/hora médio de R$10,00 (dez reais), já sedimentado, 408 

bem como revogar a Resolução nº 700, de 2012. O Presidente abriu as inscrições para manifestação. O 409 

Conselheiro Suplente Representante da NCST, Sr. Geraldo Gonçalves de Oliveira Filho, informou que 410 

precisaria se ausentar, deixando voto favorável ao presente item de pauta. O Vice-Presidente arrazoou 411 

que o Programa não rodaria com o valor de R$10,00 (dez reais), estabelecido em 2012, solicitando que 412 
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fosse apresentado na próxima reunião do CODEFAT estudo a respeito do real custo aluno/hora para as 413 

ações de qualificação profissional, objetivando a atualização do seu valor. A Conselheira do MAPA 414 

também manifestou discordância com o valor proposto de R$10,00 (dez reais), destacando que esse 415 

valor não permitiria uma qualificação profissional com qualidade. A Coordenadora-Geral do 416 

CODEFAT fez um apelo, como técnica, no sentido de aprovar o valor proposto de R$10,00 (dez reais), 417 

ficando condicionado ao estudo de custo aluno/hora para as ações de qualificação profissional. O 418 

Conselheiro do MF observou que o art. 2º da presente proposta de resolução revogava a Resolução nº 419 

700, de 2012, a qual estabelecia o valor do custo aluno/hora para o exercício de 2012, bem como 420 

alterava o termo de referência do PNQ, razão pela qual sugeriu a sua exclusão. O Presidente indagou se 421 

havia mais alguma manifestação, em não havendo, colocou o item em votação, tendo sido aprovado por 422 

unanimidade, excluindo-se o art. 2º, que revogaria a Resolução nº 700, de 2012, conforme sugerido 423 

pelo Conselheiro do MF, Sr. Gustavo Alves Tillmann. Na sequência, passou ao EXTRAPAUTA: 424 

Proposta de Resolução que autoriza, excepcionalmente, o pagamento do Abono Salarial, 425 

referente ao exercício de 2017/2018, aos participantes que não receberam o benefício na vigência 426 

da Resolução nº 790, de 28 de junho de 2017. O Presidente relatou que a presente proposta de 427 

resolução, em atendimento a demanda da Bancada dos Trabalhadores, autorizaria, excepcionalmente, a 428 

extensão do calendário de pagamento do Abono Salarial, referente ao exercício de 2017/2018, devendo 429 

ocorrer no período de 26 de julho a 30 de dezembro de 2018. O Presidente indagou se havia alguma 430 

manifestação, em não havendo, colocou o item em votação, tendo sido aprovado por unanimidade, 431 

ficando a publicação da Resolução condicionada ao parecer da CONJUR/MTb em relação à questão da 432 

legalidade da extensão do calendário do Abono Salarial em ano eleitoral. Em seguida, passou ao tópico 433 

IV – APRESENTAÇÃO: ITEM 10 - Tema: Aplicação das disponibilidades financeiras do FAT 434 

no Fundo de Investimento Financeiro Curto Prazo, BB-EXTRAMERCADO, pelo Banco do 435 

Brasil/BB-DTVM. O Representante da BB-DTVM, Sr. Marcelo Ladeira Fialho, relatou o cenário 436 

econômico internacional para o 2º semestre de 2018: i) patamar de crescimento internacional 437 

continuará satisfatório, ao redor de 3,5%; ii) maior sincronia das taxas de expansão, com moderada 438 

desaceleração dos EUA, de 4% para 2,5%, acompanhada de melhora de ritmo nos países avançados e 439 

emergentes, exceção a China; iii) divergência de política monetária, e de inflação, já era conhecida e 440 

estava bem apreçada; iv) alta modesta dos juros dos treasuries e extinção da tendência altista global do 441 

dólar; e, v) desaceleração moderada da economia chinesa, ainda compatível com relativa sustentação 442 

dos preços das commodities. Em seguida, relatou o cenário econômico doméstico: I) Risco País deverá 443 

rodar na faixa 300-350 pontos no curto prazo, estando atualmente em 320 pontos, refletindo a 444 

estabilização das condições globais e a ausência de notícias significativas no front eleitoral; II) 445 
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Crescimento fraco do PIB persistiria no 2º semestre, com a elevada incerteza político-econômica e o 446 

atual aperto nas condições econômicas pesando sobre a demanda doméstica; III) Tendência de 447 

depreciação da taxa de câmbio continuaria; e, IV) Taxa IPCA pressionada no curto prazo por fatores 448 

temporários, mas acompanhada de núcleos contidos, devendo fechar em 4,2%. Finalizando, apresentou 449 

as projeções para 2018 dos principais índices econômicos, destacando os seguintes: i) PIB: 1,4%; ii) 450 

Inflação IPCA: 4,2%; iii) Inflação IGP-M: 6,8%, e, iv) SELIC: 6,50%. Na sequência, o Representante 451 

da BB-DTVM, Sr. César Roberto Molinari, iniciou a apresentação sobre o BB Extramercado Exclusivo 452 

FAT, destacando que o Fundo, em 30.05.2018, fechou com patrimônio líquido de R$34,08 bilhões. 453 

Informou que a composição atual da carteira do Fundo apresentava a seguinte distribuição: I) IMA-B: 454 

42,38%; II) IRF-M1: 32,34%; III) IRF-M: 10,78%; e, IV) OPCOM: 14,63%. Finalizando, apresentou 455 

um comparativo da rentabilidade do FAT Extramercado, com outros índices, considerando os últimos 456 

doze meses, conforme a seguir, por ordem de rendimento: i) IRF-M: 10,52%; ii) BB Extramercado 457 

FAT: 8,73%; iii) IMA-B: 8,50%; iv) IRF-M1: 8,25%; v) SELIC: 7,76%; vi) CDI: 7,75%; e, vii) IPCA: 458 

2,88%. O Presidente agradeceu a exposição e, em seguida, abriu as inscrições para manifestação. O 459 

Conselheiro da CNT questionou o motivo da queda do patrimônio líquido do FAT Extramercado 460 

quando comparado os valores registrados em agosto/2017 e abril/2018. O Representante da BB-DTVM 461 

ponderou que o patrimônio do Fundo era impactado por saques realizados pelo MTb, ressaltando que o 462 

Ministério poderia prestar esclarecimentos adicionais sobre o assunto. O Representante da CGFAT 463 

complementou, explicando que o saldo do Fundo variava (positivamente ou negativamente) em função 464 

tanto das suas remunerações financeiras, quanto dos saques realizados pelo MTb para pagamento dos 465 

benefícios do Seguro-Desemprego e do Abono Salarial, acrescentando que encaminharia aos 466 

Conselheiros, via Secretaria Executiva do CODEFAT, esclarecimentos mais detalhados sobre o 467 

assunto. Prosseguindo, o Presidente passou ao ITEM 11 - Tema: Situação das prestações de contas 468 

de convênios com recursos do FAT, pela Coordenação-Geral de Prestação de Contas da 469 

Secretaria de Políticas Públicas de Emprego – CGPC/SPPE/MTb. O Coordenador-Geral de 470 

Prestação de Contas – Substituto (CGPC/SPPE/MTb), Sr. Alexsander Parrine, informou o passivo de 471 

processos de prestações de contas não analisados ao final de cada um dos exercícios a seguir: i) 2014: 472 

1.149 processos; ii) 2015: 983 processos; iii) 2016: 879 processos; e, iv) 2017: 706 processos. Relatou 473 

que ao final da primeira quinzena de junho de 2018 havia um passivo de 590 processos não analisados. 474 

Declarou que o valor total do passivo de processos em janeiro de 2014 era de R$2,62 bilhões, o qual 475 

totalizava em maio de 2018 o valor de R$1,87 bilhão, resultado da análise de processos no montante de 476 

R$753,37 milhões, assim distribuídos por exercício: I) 2014: R$90,43 milhões; II) 2015: R$173,97 477 

milhões; III) 2016: R$210,76 milhões; IV) 2017: R$241,06 milhões; e, V) 2018: R$37,15 milhões. 478 
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Ressaltou que do total de processos analisados no período de 2014 até 2018, no montante de R$753,37 479 

milhões, tinham-se os seguintes resultados: i) reprovados processos no montante de R$181,22 milhões; 480 

e, ii) aprovados processos no montante de R$91,62 milhões. O Coordenador-Geral da CGPC – 481 

Substituto finalizou, relatando a situação dos processos pós análise: I) reprovados/omissão: 154 482 

processos; II) encaminhados para instauração de Tomada de Contas Especial – TCE: 18 processos; III) 483 

inadimplência efetiva ou suspensa: 143 processos; IV) esgotamento das medidas administrativas 484 

precedentes à instauração de TCE: 133 processos; e, V) contraditório e ampla defesa: 11 processos. O 485 

Presidente agradeceu a exposição e, em seguida, abriu as inscrições para manifestação. O Vice-486 

Presidente observou que muitos executores perderam o interesse de celebrar convênio com o MTb 487 

devido as dificuldades que envolviam o processo de prestação de contas. O Presidente observou que a 488 

CGU já estava estudando a simplificação dos processos de prestação de contas. O Conselheiro Titular 489 

Representante da CTB, Sr. Antonio Renan Arrais, ponderou que o MTb deveria tomar providências no 490 

sentido de agilizar os processos de prestação de contas, o que poderia ser, por exemplo, mediante o 491 

estabelecimento de uma linha de corte de valor para o qual haveria a necessidade de prestar contas. Na 492 

sequência, o Presidente passou ao ITEM 12 - Tema: Boletim de Políticas Públicas de Emprego, 493 

Trabalho e Renda – 1º Trimestre de 2018, pela Equipe do Observatório do Trabalho/MTb. A 494 

Analista da Coordenação do Observatório Nacional do Mercado de Trabalho 495 

(COBTRAB/CGCIPE/DER/SPPE/MTb), Sra. Mariana Eugênio Almeida, relatou que o 1º trimestre de 496 

2018 apresentava os seguintes números: i) 13,1% de taxa de desocupação; ii) 40,4% de taxa de 497 

informalidade; e, iii) saldo acumulado positivo de geração de 204.064 postos de trabalho. A respeito da 498 

Intermediação de Mão de Obra – IMO, informou os principais valores registrados no 1º trimestre de 499 

2018: I) 788.877 trabalhadores inscritos; II) 267.737 vagas oferecidas; III) 930.855 encaminhamentos; 500 

e, IV) 159.932 colocados. Em seguida, apresentou gráfico contendo a taxa de colocação em relação ao 501 

total de admitidos por UF, observando que se destacavam os Estados de Alagoas (10,9%), Ceará 502 

(12,6%) e Paraná (11,1%). Informou, quanto à qualificação profissional, que a Escola do Trabalhador 503 

contava com 396.983 alunos matriculados, destacando os cinco cursos mais procurados: 1) inglês 504 

aplicado ao trabalhado – 57.211 matrículas; 2) introdução ao Excel – 37.427 matrículas; 3) segurança 505 

da informação – 24.707 matrículas; 4) edição e tratamento de imagens – 19.692 matrículas; e, 5) 506 

fundamentos e processos de gestão de recursos humanos – 19.667 matrículas. Destacou que do total de 507 

alunos matriculados, 194.641 (49,03%) eram homens e 202.342 (50,97%) eram mulheres, 508 

acrescentando que a faixa etária com maior número de matrículas era a de 25 a 34 anos, com 138.071 509 

(34,78%) matrículas. Observou que o 1º trimestre de 2018 apresentava um estoque de 422.637 510 

aprendizes, acrescentando que os Estados com maiores índices percentuais de aprendizes em relação ao 511 
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de jovens admitidos eram os da Paraíba (21,9%), de Sergipe (18,2%) e do Pará (16,6%). Informou que 512 

no âmbito do Programa de Geração de Emprego e Renda do FAT (PROGER) foram celebrados 26.417 513 

contratos no montante de cerca de R$700,0 milhões. A Analista da COBTRAB finalizou, relatando que 514 

no 1º trimestre de 2018 foram emitidas 1.409.934 Carteiras de Trabalho e Previdência Social (CTPS), 515 

sendo 1.049.493 no modelo informatizado e 360.441 no modelo manual. O Presidente agradeceu a 516 

exposição e, em seguida, abriu as inscrições para manifestação. O Conselheiro da CNTur efetuou as 517 

seguintes solicitações: i) acrescentar no slide que tratava de valores gastos por política, um quadro 518 

similar com valores absolutos em vez de percentuais; e, ii) incluir no slide relativo ao PROGER dados 519 

sobre os Microempreendedores Individuais - MEI e as Cooperativas. Arrazoou que o Sistema S 520 

precisaria estar mais harmonizado com o Observatório, sugerindo um encontro na cidade de São Paulo 521 

entre essas duas instâncias no sentido de buscar essa harmonia. O Vice-Presidente considerou de 522 

grande importância os dados do Observatório, os quais permitiam avaliar como estava a execução das 523 

políticas públicas de emprego, trabalho e renda, inclusive identificando quais UFs estavam com melhor 524 

execução e quais estavam com rendimento inferior. O Conselheiro do MF ponderou que os dados do 525 

Observatório eram uma importante fonte de pesquisa das políticas públicas de emprego, trabalho e 526 

renda, sendo um termômetro do que era deliberado no CODEFAT. A Analista da COBTRAB destacou 527 

que os dados do Observatório visavam subsidiar as tomadas de decisões dos Conselheiros do 528 

CODEFAT. Em seguida, o Presidente passou ao tópico V – OUTROS ASSUNTOS: ITEM 13 - 529 

Entrega dos seguintes documentos: 13.1 – Resumo das discussões da 144ª Reunião Ordinária do 530 

GTFAT, realizada em 29 de maio de 2018; 13.2 - Boletim de Informações Financeiras do FAT – 531 

1º Bimestre/2018; 13.3 - Periódico INFORME PROGER – dados até abril de 2018; 13.4 - 532 

Informativo da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego - SPPE/MTb sobre a situação das 533 

prestações de contas de convênios com recursos do FAT; 13.5 - Boletim de Políticas Públicas de 534 

Emprego, Trabalho e Renda – 1º Trimestre de 2018; 13.6 - Relatório de Execução da PDE – 535 

REL-PDE; 13.7 - Relatório da Avaliação do Impacto do SINE no Mercado de Trabalho, 536 

elaborado pela Equipe do BID, em conjunto com a Assessoria do DER/SPPE/MTb, no âmbito da 537 

Cooperação Técnica BR-T1331; e, 13.8 - Relatório das Instituições Financeiras com impedimento 538 

de receber novos recursos do FAT, elaborado pela Coordenação-Geral de Recursos do FAT – 539 

CGFAT/SOAD/SE/MTb. O Presidente informou que os documentos em referência se encontravam na 540 

mídia digital entregue aos Conselheiros no início dos trabalhos. ENCERRAMENTO: Nada mais 541 

havendo a tratar e esgotada a Pauta, o Presidente deu por encerrada a reunião, agradecendo a presença 542 

de todos. E, para constar, eu, Plínio Emanuel de Oliveira Araújo, Secretário-Executivo do CODEFAT, 543 
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lavrei a presente Ata que, após aprovada, será assinada pelo Presidente do CODEFAT, demais 544 

membros do Colegiado e por mim. 545 
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