
CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR 

ATA DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CODEFAT 

 
DATA: 26 de março de 2019. 

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

PARTICIPANTES: Bruno Silva Dalcolmo, Presidente do CODEFAT e Conselheiro Titular Representante 
da Secretaria de Trabalho da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho; Francisco Canindé Pegado 
do Nascimento, Vice-Presidente do CODEFAT e Conselheiro Titular Representante da UGT; Suely 
Barrozo Lopes, Secretária-Executiva do CODEFAT; Geraldo Julião Júnior, Conselheiro Titular 
Representante da Secretaria Especial de Fazenda; Lizane Soares Ferreira, Conselheira Titular 
Representante do MAPA; Fernando de Holanda Barbosa Filho, Conselheiro Titular Representante da 
Secretaria de Políticas Públicas para o Emprego da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e 
Competitividade; Marcela Santos de Carvalho, Conselheira Suplente Representante da Secretaria de 
Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego 
e Competitividade; Leonardo Botelho Ferreira, Conselheiro Titular Representante do BNDES; Quintino 
Marques Severo, Conselheiro Titular Representante da CUT; Sérgio Luiz Leite, Conselheiro Titular 
Representante da Força Sindical; Geraldo Ramthun, Conselheiro Titular Representante da NCST; 
Antônio Renan Arrais, Conselheiro Titular Representante da CTB; José Avelino Pereira, Conselheiro 
Titular Representante da CSB; Ivo Dall’Acqua Júnior, Conselheiro Titular Representante da CNC; 
Virgílio Nelson da Silva Carvalho, Conselheiro Titular Representante da CNTur; Caio Mario Alvares, 
Conselheiro Titular Representante da CNT; e, Damião Cordeiro de Moraes, Conselheiro Suplente 
Representante da CONSIF. CONVIDADOS: Agostinho Nascimento Netto, Consultor Jurídico de Direito 
Trabalhista da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional; e, Davidson Magalhães, Presidente do 
FONSET. 

 

Aos vinte e seis dias do mês de março de dois mil e dezenove, no Edifício do Ministério da Economia, 1 

teve início a Centésima Quinquagésima Segunda Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo do 2 

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

Representante da Secretaria de Trabalho da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do 4 

Ministério da Economia, Sr. Bruno Silva Dalcolmo. I – ABERTURA: O Presidente cumprimentou os 5 

presentes, destacando que era sua primeira reunião no CODEFAT, bem como dos seguintes 6 

conselheiros: Sr. Geraldo Julião Júnior, Conselheiro Titular Representante da Secretaria Especial de 7 

Fazenda; Sr. Fernando de Holanda Barbosa Filho, Conselheiro Titular Representante da Secretaria de 8 

Políticas Públicas para o Emprego da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e 9 

Competitividade; Sra. Marcela Santos de Carvalho, Conselheira Suplente Representante da Secretaria 10 

de Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços da Secretaria Especial de Produtividade, 11 
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Emprego e Competitividade; e Sr. Ivo Dall’Acqua Júnior, Conselheiro Titular Representante da CNC. 12 

Observou que seriam colhidas as assinaturas nos Termos de Posse dos novos conselheiros presentes à 13 

reunião. Prosseguindo, apresentou o Sr. Agostinho Nascimento Netto, Consultor Jurídico de Direito 14 

Trabalhista da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional; e o Sr. Davidson Magalhães, Presidente do 15 

FONSET, os quais também participavam pela primeira vez de uma reunião do CODEFAT. Em seguida, 16 

passou a palavra à equipe técnica para os informes iniciais. A Secretária-Executiva do CODEFAT, Sra. 17 

Suely Barrozo Lopes, registrou que os Conselheiros da CNI e da CNA haviam justificado suas ausências 18 

na presente reunião em razão de estarem cumprindo outras agendas. Prosseguindo, esclareceu que o 19 

resumo das discussões da 148ª Reunião Ordinária do GTFAT, realizada em 13 de março de 2019, se 20 

encontrava na mídia digital entregue aos Conselheiros no início dos trabalhos. Na sequência, o 21 

Presidente passou ao tópico II – APROVAÇÃO DE ATA: ITEM 1 – Ata da 151ª Reunião Ordinária, 22 

realizada em 19 de dezembro de 2018. O Presidente indagou se havia alguma manifestação, em não 23 

havendo, colocou o item em votação, tendo sido aprovado por unanimidade. Em seguida, passou ao 24 

tópico III – ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO: ITEM 2 - Ratificação da Resolução nº 824, de 11 de 25 

março de 2019, aprovada ad referendum, que dispõe sobre o funcionamento de unidades de 26 

atendimento do SINE durante a transição da modalidade de convênios para a de transferência 27 

automática entre fundos do trabalho, de que trata a Lei nº 13.667, de 17 de maio de 2018, para 28 

execução das ações e serviços disponíveis na Rede do Sistema Nacional de Emprego – SINE. O 29 

Subsecretário de Emprego, Sr. Marcelo Leandro Ferreira, declarou que a presente resolução havia 30 

autorizado as unidades de atendimento do SINE, sem cobertura de convênio vigente, a continuarem 31 

prestando regularmente as ações e serviços disponíveis na Rede SINE com recursos dos respectivos 32 

entes federados responsáveis, durante a transição da modalidade de convênio para fundo a fundo, 33 

até a data de 31 de dezembro de 2019. A seguir, relatou como se encontrava o contexto atual dos 34 

convênios no âmbito do SINE: i) cenário de finalização da execução de 72 convênios; ii) vinte desses 35 

convênios não prorrogaram execução para maio/2019, tendo sua vigência expirada em 36 

dezembro/2018; sendo que outros já se encontravam vencidos e aguardando esta condição de 37 

manutenção do atendimento; e, iii) nem todos os Entes atualmente convenentes estariam, de 38 

imediato ao fim da vigência em maio, com todas as condições necessárias à implementação da nova 39 

modalidade fundo a fundo. Destacou que a presente resolução autorizou a manutenção da 40 

disponibilidade do Sistema Emprega Brasil, bem como dos bens móveis adquiridos com recursos do 41 

FAT, cadastrados no Sistema Nacional de Patrimônio –SiNPatWeb, acrescentando que os entes 42 
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federados responsáveis por estes postos deveriam continuar a cumprir todas as cláusulas pactuadas 43 

anteriormente em convênio, observadas as demais normas de regência. Finalizando, registrou que a 44 

resolução em tela evitava a descontinuidade da política pública, mesmo que sem repasse federal, ao 45 

manter o posto aberto até que o Ente conseguisse pactuar a adesão ao novo modelo de repasse de 46 

recursos e gestão da Rede SINE. O Presidente abriu as inscrições para manifestação. O Presidente do 47 

FONSET, Sr. Davidson Magalhães, relatou que os executores encontravam dificuldades quanto à 48 

destinação do patrimônio do FAT adquirido mediante convênio, ponderando que se fazia necessária 49 

uma definição sobre o assunto. O Conselheiro Titular Representante da Secretaria de Políticas 50 

Públicas para o Emprego (SPPE/SEPEC/ME), Sr. Fernando de Holanda Barbosa Filho, declarou que se 51 

encontrava em estudo qual seria a melhor forma de tratar a baixa dos bens adquiridos com recursos 52 

do FAT. O Conselheiro Titular Representante da NCST, Sr. Geraldo Ramthun, ponderou que a CONJUR 53 

havia se manifestado favoravelmente à resolução em tela, entretanto recomendou que deveriam ser 54 

observadas sugestões de natureza formal. A Secretária-Executiva do CODEFAT declarou que a 55 

presente resolução já incorporava os ajustes de natureza formal sugeridos pela CONJUR. O Presidente 56 

indagou se havia mais alguma manifestação, em não havendo, colocou o item em votação, tendo sido 57 

ratificado por unanimidade. Na sequência, o Conselheiro da NCST indagou se não seria o caso de 58 

também ser submetida ao CODEFAT a ratificação da Resolução nº 823, de 19 de fevereiro de 2019, 59 

aprovada ad referendum, que alterou a presidência do CODEFAT. A Secretária-Executiva do CODEFAT 60 

agradeceu a intervenção do Conselheiro da NCST, ressaltando que o mencionado tema deixou de 61 

constar da presente pauta em decorrência de falha operacional, acrescentando que no decorrer da 62 

reunião seria submetido à ratificação na forma de extra pauta. Em seguida, o Presidente passou ao 63 

ITEM 3 – Proposta de Resolução que regulamenta procedimentos e critérios para a transferência 64 

automática de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT aos respectivos fundos do 65 

trabalho dos Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do artigo 12 da Lei nº 13.667, de 17 66 

de maio de 2018. O Subsecretário de Emprego ressaltou que a Lei nº 13.667, de 2018, estabeleceu 67 

um novo modelo de organização e gestão do Sistema Nacional de Emprego (SINE), incluindo a 68 

substituição da lógica de conveniamento, que se mostrava inadequada, pela transferência de recursos 69 

na modalidade “fundo a fundo”, uma vez que o instrumento do convênio trazia consigo diversos 70 

percalços para a gestão do sistema, pois estabelecia procedimentos anacrônicos para a prestação de 71 

ações e serviços de natureza obrigatória e continuada, acrescentando que segundo a referida Lei, 72 

caberia ao CODEFAT sua regulamentação. Observou que a presente proposta de resolução visava 73 
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estabelecer critérios e requisitos para o financiamento e transferência de recursos no âmbito do SINE, 74 

regras gerais para o funcionamento dos fundos de trabalho, e fluxos de aprovação dos instrumentos 75 

necessários para a formalização das parcerias entre o governo federal e os entes federados. Em 76 

seguida, destacou as seguintes características da resolução em tela: i) Ente Parceiro: Distrito Federal, 77 

estados ou municípios com mais de 200 mil habitantes que executam as ações e serviços, no âmbito 78 

do SINE, por meio de termo de adesão, sendo que para 2019 seriam elegíveis à transferência 79 

automática de recursos os entes federados que tinham convênio plurianual do SINE vigente na data 80 

de publicação da Lei nº 13.667, de 2018; e, ii) instrumentos para formalização entre o Ministério da 81 

Economia e os entes estaduais, municipais e o Distrito Federal, para fins da transferência automática 82 

de recursos entre os fundos de trabalho, apresentar-se-ão na seguinte ordem: Cadastro, Plano de 83 

Ações e Serviços, e Termo de Adesão. Em seguida, explicou alguns novos conceitos: 1) Plano de Ações 84 

e Serviços: instrumento de planejamento, elaborado pelo ente parceiro e aprovado pelo respectivo 85 

Conselho do Trabalho, Emprego e Renda, com detalhamento das metas de resultado a serem 86 

alcançadas ao longo do exercício; 2) Termo de Adesão: instrumento que formaliza a adesão do ente 87 

parceiro ao SINE; 3) Oferta básica integrada no âmbito do SINE: disponibilização integrada das ações e 88 

serviços de habilitação ao seguro-desemprego, intermediação de mão de obra, orientação 89 

profissional e encaminhamento à qualificação profissional; 4) Índice de Gestão Descentralizada – IGD: 90 

indicador sintético, apurado anualmente, que estabelece mecanismo de incentivo à melhoria do 91 

resultado da política pública, e que será utilizado como critério de alocação dos recursos a serem 92 

transferidos automaticamente aos entes parceiros; e, 5) Relatório de Gestão: órgão gestor local 93 

presta contas aos respectivos conselhos e ao Coordenador Nacional quanto aos resultados obtidos, 94 

despesas realizadas e demais aspectos relevantes da execução. Prosseguindo, detalhou o Bloco de 95 

Serviços: i) Gestão e manutenção da rede de atendimento: incluía as ações de habilitação do seguro-96 

desemprego, intermediação de mão de obra, orientação profissional, identificação do trabalhador e 97 

encaminhamento para a qualificação; ii) Qualificação Social e Profissional: incluía as ações de 98 

qualificação a distância e presencial e a certificação profissional; e, iii) Fomento à geração de emprego 99 

e renda: incluía oferta de serviços de apoio à concessão de microcrédito produtivo orientado, oferta 100 

de assessoramento técnico ao trabalho autônomo, autogestionário ou associado, e promoção de 101 

feiras e seminários relacionados às atividades de fomento à geração de emprego e renda. Em seguida, 102 

prestou esclarecimentos quanto aos bens móveis do FAT: a) a titularidade dos bens móveis 103 

permanentes, adquiridos mediante transferência automática de recursos do FAT, será do ente 104 
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parceiro, salvo expressa disposição em contrário; b) o tombamento dos bens, adquiridos na forma 105 

acima, será realizado diretamente no patrimônio do ente parceiro; e, c) o termo de adesão deverá 106 

conter a manifestação de compromisso do ente parceiro da obrigatoriedade de contabilização e 107 

guarda dos bens, assim como de sua utilização exclusiva para assegurar a continuidade das ações e 108 

serviços do SINE. Na sequência, apresentou as disposições gerais da proposta de resolução em tela: 1) 109 

o acompanhamento, fiscalização e prestação de contas dos recursos financeiros FAT, bem como o 110 

detalhamento do relatório de gestão, serão objeto de resolução específica do CODEFAT; 2) a 111 

distribuição de recursos de 2019, para o Bloco de Gestão e Manutenção da Rede de Atendimento, 112 

deverá considerar o que consta nos incisos I a X do art. 2º da Resolução CODEFAT nº 721, de 2013; 3) 113 

a distribuição de recursos de 2019, para o Bloco de Qualificação Social e Profissional, obedecerá ao 114 

estabelecido no Mapa de Demanda aprovado pelo CODEFAT em 2019; e, 4) o Ministério da Economia 115 

poderá aprovar Termo de Adesão sem previsão de financiamento federal, para fins de utilização do 116 

Sistema Informatizado do SINE. Finalizando, o Subsecretário de Emprego observou que o 117 

Representante da CUT, no GTFAT, fez questionamentos quanto ao Termo de Aceite, acrescentando 118 

que após consulta à área de transferência de recursos da União chegou-se à conclusão de que o 119 

referido instrumento não faria muito sentido, razão pela qual foi excluído da proposta em referência. 120 

O Presidente abriu as inscrições para manifestação. O Conselheiro Suplente Representante da 121 

CONSIF, Sr. Damião Cordeiro de Moraes, observou, quanto ao inciso VI do art. 7º, que deveria conter 122 

alguma amarra para o município na execução de recursos, sugerindo a inclusão da redação “recursos 123 

próprios e disponíveis”. O Conselheiro Titular Representante da CNTur, Sr. Virgílio Nelson da Silva 124 

Carvalho, ponderou que deveria haver algum comprometimento dos recursos com a execução da 125 

proposta. O Presidente do FONSET defendeu a inclusão de alguma sinalização como contrapartida, 126 

sem definição de percentuais. O Subsecretário de Emprego esclareceu que haviam procurado refletir 127 

na presente proposta de resolução o que já constava na Lei do SINE, onde era exigido recursos dos 128 

entes federados, acrescentando que por essa razão não via necessidade de alterar essa redação. A 129 

Secretária-Executiva do CODEFAT destacou que a Lei do SINE inovou ao estabelecer a transferência de 130 

recursos na modalidade fundo a fundo, eliminando assim a figura do convênio, que tinha uma 131 

prestação de contas complexa. O Vice-Presidente do CODEFAT e Conselheiro Titular Representante da 132 

UGT, Sr. Francisco Canindé Pegado do Nascimento, ponderou que a mudança de convênio para fundo 133 

a fundo era uma demanda antiga do CODEFAT, o que evitaria muita complicação de controle para o 134 

Conselho, sendo importante mensurar os resultados. Enfatizou a importância de se evitar criar muitas 135 
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amarras para a execução, sob o risco de gerar dificuldades tanto para os executores, quanto para o 136 

concedente. Declarou que a proposta em tela estava de acordo com as condições atuais, 137 

concordando na forma que foi apresentada, acrescentando que não via necessidade de alteração do 138 

inciso VI do art. 7º. O Subsecretário de Emprego, em atenção às manifestações dos Conselheiros, 139 

sugeriu a seguinte redação: comprovação orçamentária da existência de recursos próprios destinados 140 

à área do trabalho e alocados nos respectivos fundos do trabalho, nos termos do parágrafo 2º do art. 141 

12 da Lei nº 13.667, de 2018. O Conselheiro da UGT sugeriu que fosse mantido o texto “como 142 

condição para o financiamento federal do FAT”. O Subsecretário de Emprego propôs então a redação 143 

a seguir: comprovação orçamentária da existência de recursos próprios destinados à área do trabalho 144 

e alocados nos respectivos fundos do trabalho, como condição para o financiamento federal do FAT 145 

nos termos do parágrafo 2º do art. 12 da Lei nº 13.667, de 2018, tendo sido acatada por todos. O 146 

Presidente indagou se havia mais alguma manifestação, em não havendo, colocou o item em votação, 147 

tendo sido aprovado por unanimidade. Em seguida, passou ao ITEM 4 - Proposta de Resolução que 148 

dispõe sobre as diretrizes para o compartilhamento do banco de dados do Sistema Nacional de 149 

Emprego – SINE com empresas privadas e entidades sem fins lucrativos que exerçam atividade de 150 

intermediação de mão-de-obra. O Subsecretário de Emprego declarou que havia no País, atualmente, 151 

cerca de 1.600 postos do SINE. Entretanto, ressaltou que no cruzamento da base de dados do Sistema 152 

de Intermediação de Mão de Obra com a base do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 153 

(CAGED), verificava-se que a taxa de participação do SINE na (re)inserção no mercado de trabalho 154 

formal era, em média, de apenas 3% ao ano. Observou que possíveis soluções para melhorar o 155 

desempenho da Rede SINE seria aumentar a capacidade de captura de vagas e/ou a efetividade do 156 

encaminhamento de trabalhadores. Esclareceu que o SINE Aberto permitiria o compartilhamento dos 157 

dados dos trabalhadores inscritos no SINE com empresas privadas ou outras instituições que atuavam 158 

no segmento de intermediação de mão de obra, tendo por objetivo aumentar a chance de 159 

pareamento entre vagas e potenciais empregados, e como resultado esperado o aumento do número 160 

de trabalhadores inscritos no SINE (re)colocados no mercado de trabalho. Finalizando, o 161 

Subsecretário de Emprego relatou as principais alterações inseridas na proposta de resolução em tela 162 

após contribuições do GTFAT: i) melhor definição das pessoas jurídicas que poderiam participar do 163 

processo de chamamento público, na forma a seguir: pessoas jurídicas de direito privado, com ou sem 164 

fins lucrativos, incluindo sociedades empresárias (empresas), associações e entidades filantrópicas; ii) 165 

definições dos seguintes termos: base de dados desidentificada, pareamento, e informações de 166 
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contato; iii) acréscimo de exigências mínimas para habilitação, nos termos a seguir: o processo de 167 

habilitação deverá exigir do interessado a comprovação do exercício de atividades de intermediação 168 

de mão de obra e de que não consta em cadastros públicos com informações sobre exploração de 169 

trabalho em condições análogas à escravidão, trabalho infantil ou outros de natureza similar; iv) 170 

acréscimo de previsão de sanções, em caso de descumprimento dos normativos previstos, conforme 171 

a seguinte redação: em caso de indícios de violação a princípios éticos ou de boas práticas, quebra do 172 

sigilo, utilização de informações para uso diverso da sua finalidade ou desrespeito das obrigações 173 

firmadas no Termo de Responsabilidade, haverá a suspensão imediata do compartilhamento de 174 

dados, sem prejuízo da apuração nas esferas penal, civil e administrativa; v) previsão de um canal de 175 

comunicação para denúncia de indícios de qualquer tipo de ilicitude; e, vi) previsão de apresentações 176 

periódicas dos relatórios de monitoramento ao CODEFAT, nestes termos: o Ministério da Economia, 177 

por meio da Secretaria de Políticas Públicas para o Emprego, apresentará ao CODEFAT, ao final de 178 

cada quadrimestre, relatório de monitoramento das ações resultantes do compartilhamento de dados 179 

de que trata esta Resolução. O Presidente abriu as inscrições para manifestação. O Conselheiro Titular 180 

Representante da CTB, Sr. Antônio Renan Arraes, manifestou preocupação com a proposta de 181 

resolução em tela no tocante à abertura de dados do SINE para empresas de colocação de mão de 182 

obra. Sugeriu que o tema fosse transferido para deliberação na próxima reunião do CODEFAT, a fim 183 

de ser discutido com maior aprofundamento. O Conselheiro Titular Representante da Força Sindical, 184 

Sr. Sérgio Luiz Leite, destacou que o CODEFAT sempre trabalhou no sentido de aumentar a 185 

formalização do trabalho, ponderando que não concordaria com a disponibilização do banco de dados 186 

para empresas privadas, as quais tinham por público os trabalhadores mais qualificados e com melhor 187 

remuneração, razão pela qual sugeria o adiamento da matéria para debater melhor a proposta em 188 

tela. O Conselheiro Titular Representante da Secretaria Especial de Fazenda (Fazenda/ME), Sr. 189 

Geraldo Julião Júnior, observou que via a proposta em tela como meio de aumentar a 190 

empregabilidade, de ampliar a colocação de trabalhadores no mercado de trabalho. O Conselheiro da 191 

NCST ressaltou que havia cerca de 1.600 postos do SINE, entretanto a Rede apresentava uma média 192 

de 3% de colocação de trabalhadores, o que causava preocupação, acrescentando que se fazia 193 

necessária ações do governo para aprimorar o Sistema. Declarou que a proposta havia sido 194 

aperfeiçoada a partir de questionamentos do GTFAT, propondo que retornasse aquele Grupo para 195 

discussão mais aprofundada. O Conselheiro Titular Representante da CUT, Sr. Quintino Marques 196 

Severo, ressaltou que o SINE era de natureza pública, arrazoando que precisariam tomar cuidado para 197 
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não transferir a responsabilidade da intermediação de mão de obra do Estado para a iniciativa 198 

privada. Enfatizou a importância de ser aprovado, no orçamento de 2020, mais recursos para o SINE, 199 

visando aperfeiçoar e melhorar o Sistema. O Vice-Presidente destacou a importância da parceria 200 

entre todos os setores (governo, trabalhadores e empregadores) no sentido de melhorar o Sistema 201 

Público de Emprego, Trabalho e Renda, inclusive com o ingresso de novos parceiros, ressaltando que 202 

nenhum dos setores conseguiria isso sozinho. Observou que os ajustes realizados na proposta em tela 203 

foram importantes, mas que havia sentido falta no art. 1º de menção às entidades sindicais, 204 

acrescentando que deveria ser estabelecido um prazo mínimo de atuação de empresa privada na 205 

colocação de trabalhadores, visando evitar a criação de empresas apenas para acessar o banco de 206 

dados do SINE. Defendeu menos participação do Estado e mais parcerias. O Subsecretário de 207 

Emprego esclareceu que as entidades sindicais estariam abarcadas nas entidades sem fins lucrativos, 208 

ressaltando que não estabeleceram prazo mínimo de funcionamento porque poderia restringir 209 

bastante o acesso de entidades, inclusive de empresas inovadoras. O Conselheiro da CNTur ponderou 210 

que o SINE Aberto poderia gerar um custo maior para a capacitação de mão de obra, acrescentando 211 

que a confederação orientava a captação de empregados junto ao SINE, destacando a importância da 212 

participação do Sistema S nesse processo. A Conselheira Titular Representante do MAPA, Sra. Lizane 213 

Soares Ferreira, declarou que via a proposta em tela como uma inovação, podendo ser disponibilizada 214 

novas vagas para o trabalhador, bem como alcançar trabalhadores que não teriam chance de vagas 215 

mais qualificadas. Afirmou que não vislumbrava a transferência de responsabilidades, mas sim uma 216 

ação complementar. O Conselheiro da SPPE explicou que essa medida seria um canal adicional para a 217 

colocação de trabalhadores, podendo alcançar maior número de beneficiários e levar ao 218 

aprimoramento do SINE, acrescentando que seria uma ação complementar em busca de aumentar a 219 

eficiência do Sistema. O Presidente ponderou que estava muito claro que não se trataria de colocar a 220 

intermediação de mão de obra nas mãos na iniciativa privada, acrescentando que o SINE apresentava 221 

resultados insatisfatórios na colocação de mão de obra, o que justificaria aumentar as parcerias no 222 

sentido de melhorar sua performance. Solicitou um voto de confiança da bancada dos trabalhadores 223 

na aprovação da proposta em tela, com o compromisso do Ministério de trabalhar visando a melhoria 224 

do SINE. O Conselheiro da CUT ponderou que não se trataria de votar contrário, mas sim de ter um 225 

debate mais aprofundado sobre o tema, e trazer em outra oportunidade. O Presidente do FONSET 226 

arrazoou que o SINE apresentava dificuldades para a capitação das vagas dada à precariedade das 227 

suas estruturas. Considerou como louvável a iniciativa de abrir o leque de possibilidades para a 228 
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intermediação de mão de obra, mas desde que fosse fortalecido o SINE. Sugeriu que fosse incluído 229 

um artigo onde as empresas também liberassem seu banco de dados ao SINE como contrapartida. O 230 

Presidente observou que o compartilhamento de dados pelas empresas demandaria contrato do 231 

governo com as entidades, o que não seria interessante. O Conselheiro da SPPE ressaltou que seria 232 

avaliado o compartilhamento do banco de dados, explicando que caso fosse verificado que não surtiu 233 

os efeitos desejados, poderia ser abortado. Explicou que não haveria nenhum custo para o 234 

compartilhamento, ou retirada de recursos do SINE, tratando-se de uma ação complementar. O Vice-235 

Presidente arrazoou que seria necessário cobrar das empresas que fossem fazer uso do 236 

compartilhamento do banco de dados um prazo mínimo de atuação na área de colocação de 237 

trabalhadores. O Conselheiro da SPPE esclareceu que seria efetuado acompanhamento das empresas 238 

para verificar sua efetividade, ressaltando que haveria o descredenciamento das empresas que 239 

apresentassem baixa performance. Observou que via com preocupação uma limitação de tempo para 240 

as empresas, o que poderia deixar de fora do compartilhamento muitas entidades. O Presidente 241 

informou que a área responsável prepararia proposta de redação para tratar da efetividade das 242 

empresas, declarando intervalo de 1 (uma) hora para o almoço. Retornando do almoço, voltou ao 243 

Item 4. O Subsecretário de Emprego apresentou a inclusão de parágrafo único ao art. 1º com a 244 

redação a seguir: A atuação dos parceiros a que se refere o caput dar-se-á em caráter complementar 245 

às ações e serviços do Sistema Público de Emprego. Observou que havia melhorado a redação dos 246 

incisos I e II do Art. 2º, que assim ficariam: I - base de dados desidentificada: base com dados dos 247 

trabalhadores sem informações de cunho pessoal, a partir da qual é possível o estabelecimento de 248 

perfis com características gerais, competências e pretensões dos trabalhadores; e, II – pareamento: 249 

processo em que são identificados os trabalhadores e vagas de emprego com características mais 250 

próximas para fins de encaminhamento. Informou, ainda, que foram acrescentados dois parágrafos 251 

ao art. 9º, com as seguintes redações: § 1º A avaliação da efetividade da medida será realizada com 252 

base em indicadores que mensurem a empregabilidade e permitam a comparabilidade entre os 253 

parceiros habilitados; e, § 2º O Ministério da Economia, por meio da Secretaria de Políticas Públicas 254 

para o Emprego, poderá definir parâmetros mínimos de desempenho para avaliar a manutenção da 255 

condição de habilitado do parceiro. O Vice-Presidente, referindo-se ao parágrafo único do art. 1º, 256 

sugeriu a substituição de “Sistema Público de Emprego” por “Sistema Nacional de Emprego”, o que foi 257 

acatado por todos. O Presidente sugeriu, quanto ao parágrafo 1º do art. 9º, a seguinte redação: que 258 

permitam a comparabilidade entre os parceiros privados, e os parceiros privados com o SINE. O 259 
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Subsecretário de Emprego ponderou que em atenção às sugestões do Vice-Presidente e do 260 

Presidente, seria substituída a expressão “Sistema Público de Emprego” por “Sistema Nacional de 261 

Emprego”, bem como seria promovido o seguinte ajuste: A avaliação da efetividade da medida será 262 

realizada com base em indicadores que mensurem a empregabilidade e permitam a comparabilidade 263 

entre os parceiros habilitados e também entre estes e o SINE, tendo sido acatado por todos. O 264 

Presidente sugeriu, quanto ao parágrafo 2º do art. 9º, a substituição da expressão “poderá definir” 265 

por “definirá”. O Subsecretário de Emprego afirmou que a expressão “definirá” já teria efeito 266 

imediato, sendo que gostariam de esperar um feedback para posteriormente definir os parâmetros 267 

mínimos de desempenho. O Vice-Presidente observou que a expressão “definirá” não estaria 268 

estabelecendo que seria imediato, ressaltando a importância de manter o termo “definirá” para 269 

estabelecer a obrigação. O Presidente relatou que seria substituída a expressão “poderá definir” por 270 

“definirá parâmetros mínimos de desempenho”, acrescentando que em atenção a sugestão do Vice-271 

Presidente seria incluída na ementa da proposta de resolução em tela, e no caput do seu art. 1º, a 272 

expressão “entidades sindicais”. O Consultor Jurídico de Direito Trabalhista, Sr. Agostinho Nascimento 273 

Netto, ponderou que a CONJUR via essa proposta de resolução como dotada de máxima juridicidade, 274 

não só por aquilo que havia sido manifestado no parecer, mas em especial por aquilo que estava 275 

subliminarmente colocado no parecer. Destacou que a questão do emprego estava inserida no 276 

conjunto, no elenco do que deveria ter evidentemente uma atenção especialíssima dos núcleos de 277 

decisão pública, que não careciam de ser apenas os governamentais. Observou que a preocupação de 278 

fazer com que essa resolução fosse aprovada adequadamente, até rapidamente, se alinhava com o 279 

que havia de mais moderno em avaliação de juridicidade e constitucionalidade, e não apenas do 280 

ponto de vista da sua forma, do seu conteúdo mais direto. O Presidente indagou se havia mais alguma 281 

manifestação, em não havendo, colocou o item em votação, tendo sido aprovado por maioria, 282 

registrada a abstenção dos Conselheiros da CUT, Sr. Quintino Marques Severo, da CTB, Sr. Antônio 283 

Renan Arrais, e da CSB, Sr. José Avelino Pereira, e os votos contrários dos Conselheiros da Força 284 

Sindical, Sr. Sérgio Luiz Leite, e da NCST, Sr. Geraldo Ramthun. Na sequência, passou ao ITEM 5 - 285 

Proposta de Resolução que estabelece critérios e diretrizes, de observância obrigatória, para a 286 

instituição, credenciamento e funcionamento dos Conselhos do Trabalho, Emprego e Renda – CTER, 287 

nos Estados, Distrito Federal e Municípios, no âmbito do Sistema Nacional de Emprego – SINE, nos 288 

termos da Lei 13.667, de 17 de maio de 2018. A Secretária-Executiva do CODEFAT declarou que havia 289 

atualmente 27 Comissões/Conselhos de Emprego instituídas em nível estadual e do Distrito Federal, e 290 



 11

cerca de 3.110 em nível municipal, as quais foram criadas ao amparo da Resolução CODEFAT nº 80, de 291 

19 de abril de 1995, e suas alterações, acrescentando que os referidos colegiados eram elemento de 292 

grande importância para a execução das políticas públicas em suas localidades. Esclareceu que as 293 

Comissões/Conselhos de Emprego, foram instituídas por decreto (comissões de emprego) ou por lei 294 

(conselhos de emprego), ressaltando que a Lei nº 13.667, de 2018, referia-se somente a Conselhos de 295 

Trabalho Emprego e Renda (CTER), de instituição obrigatória por lei. Apresentou as principais 296 

alterações em relação à composição dos conselhos, constituídos de forma tripartite e paritária; i) 297 

composto por, no mínimo 12 (doze) e, no máximo, 18 (dezoito) membros titulares, e respectivos 298 

suplentes, em igual número de representantes dos trabalhadores, dos empregadores e do Governo; 299 

ii) a designação dos membros deverá ser formalizada mediante publicação de portaria na imprensa 300 

oficial local; iii) mandato do Conselheiro de 4 anos, permitida a recondução; iv) mandato da 301 

presidência de 2anos; e, v) inclusão da figura de Vice Presidência. Em seguida, relatou as principais 302 

mudanças nas competências dos conselhos: 1) gerir o Fundo do Trabalho da localidade e deliberar 303 

sobre a Política de Trabalho, Emprego e Renda; 2) apreciar e aprovar o plano de ações e serviços do 304 

SINE, e proposta orçamentária da Política Pública do Trabalho, Emprego e Renda e suas alterações; 3) 305 

orientar e controlar o Fundo do Trabalho, incluindo sua gestão patrimonial, inclusive a recuperação 306 

de créditos e a alienação de bens e direitos; 4) fiscalizar os recursos financeiros destinados ao SINE, 307 

depositados em conta especial de titularidade do Fundo do Trabalho; 5) apreciar e aprovar o relatório 308 

de gestão anual que comprove a execução das ações do SINE, quanto à utilização dos recursos 309 

federais descentralizados para os fundos do trabalho nas esferas de governo que a ele aderirem; e, 6) 310 

aprovar a prestação de contas do Fundo do Trabalho. Prosseguindo, passou aos aspectos relacionados 311 

à Secretaria Executiva (SE) e ao funcionamento dos CTER: I) a SE será exercida pelo órgão gestor local, 312 

cabendo a ele a realização das tarefas técnico-administrativas; II) Conselho Intermunicipal: nesse 313 

caso, a SE deverá ser exercida por um dos municípios participantes; III) principais competências da SE: 314 

sistematizar dados e informações e promover a elaboração de relatórios que permitam a aprovação, a 315 

execução e o acompanhamento da Política de Trabalho, Emprego e Renda e a gestão do Fundo do 316 

Trabalho pelo respectivo Conselho; IV) transferência de recursos do FAT: a instituição, 317 

regulamentação e o credenciamento no Sistema de Gestão dos Conselhos do Trabalho, Emprego e 318 

Renda – SG-CTER, são condições indispensáveis para a transferência de recursos do FAT, nos termos 319 

regulamentados pelo CODEFAT; V) apoio administrativo: caberá aos governos estaduais, municipais e 320 

do Distrito Federal as providências para instituição, constituição e instalação dos Conselhos, 321 
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prestando apoio e suporte para seu funcionamento; e, VI) para transferência dos recursos, os Estados, 322 

o Distrito Federal e os Municípios que já contarem com Comissão/Conselho, na forma da Resolução 323 

nº 80, de 1995, terão prazo até 31 de dezembro de 2019 para adequação aos critérios da nova 324 

resolução. Finalizando, a Secretaria-Executiva do CODEFAT destacou que os CTER deverão ser 325 

credenciados por meio do Sistema de Gestão dos Conselhos de Trabalho, Emprego e Renda – SG-326 

CTER, desenvolvido pela DATAPREV, mantido pelo Ministério da Economia, e disponibilizado na 327 

internet, ponderando que caberia à Secretaria Executiva o cadastramento dos dados (nome 328 

completo, CPF, matrícula funcional, cargo ocupado na Secretaria de Trabalho, endereço residencial, 329 

etc.), e atualizações necessárias. O Presidente abriu as inscrições para manifestação. O Conselheiro da 330 

CONSIF considerou louvável a proposta de resolução em tela, pois denotava preocupação com a 331 

segurança. Apresentou as seguintes sugestões: i) estabelecer um prazo mínimo para os conselheiros 332 

do CTER receberem a ata, a pauta e outras documentações; ii) disponibilizar as atas do CTER na 333 

internet; e, iii) estabelecer um prazo mínimo para a convocação das reuniões. O Conselheiro da CNTur 334 

observou que seria interessante promover um seminário para apresentar aos membros dos 335 

colegiados estaduais e municipais as competências dos Conselhos de Emprego, Trabalho e Renda. O 336 

Vice-Presidente ressaltou a importância de se realizar um seminário com a participação do CODEFAT e 337 

dos conselhos estaduais e municipais para alinhar conhecimentos e trocar experiências. Efetuou as 338 

seguintes sugestões: i) publicada na imprensa oficial local– acrescentar a expressão “se houver”, 339 

ressaltando que nem todos os municípios contavam com imprensa oficial; e, ii) quantidade de 340 

membros – reduzir de 12, para 9, o número mínimo de membros, pois caso contrário poderia criar 341 

dificuldade para alguns municípios. Declarou que considerava importante que o SG-CTER estivesse 342 

sendo desenvolvido e implementado pela DATAPREV, uma empresa com reconhecida expertise em 343 

tecnologia da informação. O Conselheiro da Força Sindical ponderou que na reunião do GTFAT havia 344 

sido levantada a questão de quem indicaria os membros da bancada dos trabalhadores, 345 

acrescentando que concordava que ficasse da forma como estava na proposta em tela, ou seja, que 346 

seriam indicados pelas respectivas organizações que compunham o CTER. O Conselheiro da CONSIF 347 

sugeriu substituir a expressão “publicada na imprensa oficial local, quando houver” por “dar 348 

publicidade na internet”. A Secretária-Executiva do CODEFAT, em atendimento as sugestões ora 349 

apresentadas, declarou que seriam promovidas as seguintes alterações na proposta em tela: i) 350 

publicada na imprensa oficial local, ou, em não havendo, no sítio oficial local na internet; ii) a redução 351 

de 12, para 9, o número mínimo de membros do CTER; iii) o estabelecimento de prazo mínimo de 352 
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sete dias úteis para os conselheiros receberem material das reuniões; iv) a disponibilização das atas 353 

no sítio oficial local na internet; e, v) o estabelecimento de prazo mínimo de 15 dias para a 354 

convocação das reuniões ordinárias e extraordinárias. O Presidente indagou se havia mais alguma 355 

manifestação, em não havendo, colocou o item em votação, tendo sido aprovado por unanimidade. 356 

Em seguida, passou ao ITEM 6 - Proposta de Resolução que altera a de nº 783, de 26 de abril de 357 

2017, que reestrutura o Plano Nacional de Qualificação - PNQ, que passa a denominar-se Programa 358 

Brasileiro de Qualificação Social e Profissional - QUALIFICA BRASIL, voltado à promoção de ações de 359 

qualificação e certificação profissional no âmbito do Programa do Seguro-Desemprego, como parte 360 

integrada do Sistema Nacional de Emprego - SINE. O Subsecretário de Capital Humano, Sr. Rodrigo 361 

Zerbone Loureiro, explicou que a proposta em referência tinha como pano de fundo os desafios que 362 

se impunham à gestão e a consequente busca de estratégias para abordá-los. Ponderou que a 363 

avaliação dos instrumentos de concepção e execução das políticas públicas era fator determinante 364 

nesse processo, sob pena de que, de um lado, essas políticas resultassem obsoletas em seu aspecto 365 

formal e, de outro, restassem materialmente inviáveis. Declarou que estava sendo proposta a 366 

inclusão do contrato de impacto social dentre os instrumentos por meio dos quais as parcerias 367 

poderiam ser formalizadas, sendo esse um mecanismo inovador de contratação pública e 368 

financiamento privado de serviços sociais, com pagamento condicionado ao atingimento de metas de 369 

resultados, aferidos por avaliadores independentes, de maneira a promover racionalidade no uso dos 370 

recursos públicos e a participação das organizações da sociedade e da comunidade de investidores na 371 

solução dos desafios sociais. Ponderou, quanto à modalidade de Qualificação à Distância – QaD, que 372 

estavam buscando atualizar o conceito do que se pretendia realizar nessa esfera, ou seja, não apenas 373 

a interação entre docentes e alunos, mas também a relação que se estabelecia entre estes últimos e 374 

outros processos cognitivos, dos quais os docentes não necessariamente participavam. Observou que 375 

se propunha, além da aquisição, desenvolvimento e manutenção de softwares e hardwares para 376 

operacionalização das ações de QaD, que softwares como serviços pudessem ser utilizados na 377 

implementação das ações no âmbito do programa. Prosseguindo, destacou que a mais significante e 378 

estrutural alteração constante na proposta em tela dizia respeito à inclusão da modalidade 379 

denominada “Fomento a Estratégias de Empregabilidade”, cujo objetivo seria agregar à política 380 

pública de qualificação social e profissional sob gestão do Ministério da Economia, além dos já 381 

consagradas na Resolução nº 783, de 2017, outros modelos formativos que permitissem maior 382 

agilidade na oferta de cursos e de processos de capacitação, propiciando maior precisão no 383 



 14

tratamento e atendimento das demandas do setor produtivo e que pudessem estar mais bem 384 

integrados aos arranjos econômicos e laborais vigentes nos locais e regiões onde fossem 385 

implementados. Observou que o maior ganho vislumbrado pela implementação dessa modalidade 386 

seria o de natureza econômica, dado que permitiria, com racional e austera aplicação do orçamento, 387 

a apropriação e o uso no âmbito do Qualifica Brasil daquilo que já fora criado, testado e bem-388 

sucedido em suas finalidades. Declarou que a mencionada modalidade propiciaria a otimização dos 389 

recursos disponíveis, mediante a eliminação de eventuais sobreposições de programas com 390 

finalidades semelhantes, a partir da disseminação de conhecimentos e de boas práticas, e do 391 

aperfeiçoamento das ações integradas, com foco em seus resultados. Finalizando, o Subsecretario de 392 

Capital Humano relatou que visando promover as adaptações à essa nova modalidade, seriam 393 

efetuados ajustes em alguns dispositivos da Resolução nº 783, de 2017. O Presidente abriu as 394 

inscrições para manifestação. O Conselheiro da Força Sindical indagou se havia entendido bem o 395 

modelo, onde o parceiro investia recursos para qualificação profissional e posteriormente o governo 396 

verificava se havia sido efetivo ou não, para então efetuar o pagamento. O Subsecretário de Capital 397 

Humano explicou que o contrato de impacto social funcionava assim mesmo, com o parceiro privado 398 

aplicando recursos próprios e fazendo jus ao recebimento de pagamento do governo somente no 399 

caso de atingimento das metas estabelecidas, ressaltando que isso não valeria para os outros 400 

modelos. O Conselheiro da Fazenda destacou que o governo já contava com experiência nesse 401 

modelo, exemplificando o caso da Agência Nacional de Águas, onde foi instituído um programa de 402 

tratamento de esgotos em São Paulo, com o Governo efetuando os pagamentos somente após o 403 

alcance das metas. O Vice-Presidente, referindo–se ao art. 17, sugeriu a exclusão do termo “deverão”, 404 

pois considerava complicado relacionar os cursos de qualificação profissional à Classificação Brasileira 405 

de Ocupações (CBO), cuja atualização não conseguia refletir em tempo real as ocupações, o que 406 

poderia criar dificuldades. Destacou a importância de se realizar um seminário para debater a quarta 407 

revolução industrial e o futuro do emprego. O Presidente informou que o Ministério pretendia 408 

retomar as reuniões do Conselho Nacional do Trabalho (CNT). O Subsecretário de Capital Humano 409 

declarou que a qualificação profissional era um gargalo trazido por diversos setores, diante de uma 410 

política pública que não apresentou os resultados esperados. Arrazoou que a proposta em tela trazia 411 

inovações importantes no campo da qualificação profissional, em especial, referente à quarta 412 

revolução industrial. Referindo-se à sugestão do Vice-Presidente, observou que seria incluída no art. 413 

17 a expressão “ou”, devendo então os cursos serem relacionados à CBO ou às competências e 414 
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habilidades requeridas no mundo do trabalho. O Conselheiro da SPPE esclareceu que essa nova forma 415 

de contratação (contrato de impacto social) visava melhorar a qualificação profissional. O Presidente 416 

apresentou as seguintes sugestões: i) parágrafo 1º do art. 2º - definir, no texto da proposta de 417 

resolução, o que seria contrato de impacto social, conforme Nota Técnica SEI nº 01, de 01.03.2019, da 418 

Subsecretaria de Capital Humano; e, ii) parágrafo 4º do art. 2º - substituir “arranjos jurídicos” por 419 

“instrumentos jurídicos”. O Subsecretário de Capital Humano declarou que seria promovida a 420 

substituição de “arranjos jurídicos” por “instrumentos jurídicos”, acrescentando que a definição de 421 

Contrato de Impacto Social constante na mencionada Nota Técnica era mais voltado à argumentação, 422 

razão pela qual proporia uma definição mais jurídica, conforme a seguir: Para fins desta Resolução, 423 

Contrato de Impacto Social é todo acordo de vontades, formalizado por instrumento jurídico 424 

específico, por meio do qual uma ou mais entidades públicas ou privadas, com ou sem fins lucrativos, 425 

se comprometem a atingir determinadas metas de interesse social, mediante o pagamento de 426 

contraprestação do poder público, condicionada à verificação, por agente independente, do 427 

atingimento dos objetivos. O Consultor Jurídico questionou a razão de constar, na definição do 428 

instrumento, metas de interesse social e não metas de impacto social. O Subsecretário de Capital 429 

Humano explicou que o nome do instrumento continuaria Contrato de Impacto Social, mas que seria 430 

exigido das entidades o atingimento de metas de interesse social. O Consultou Jurídico observou que 431 

parecia estar trocando a dúvida do que seria “impacto social” por “interesse social”. O Subsecretário 432 

de Capital Humano declarou que substituiria a expressão “interesse social” por “interesse público”, 433 

que era um conceito trabalhado no ordenamento jurídico, o que foi acatado por todos, ao que o 434 

Consultor Jurídico avaliou como sendo mais adequado. O Presidente indagou se havia mais alguma 435 

manifestação, em não havendo, colocou o item em votação, tendo sido aprovado por unanimidade. 436 

Em seguida, passou ao ITEM 7 - Proposta de Resolução que aprova a distribuição de recursos para o 437 

exercício de 2019 entre as modalidades no âmbito do Programa Nacional de Qualificação Social e 438 

Profissional - QUALIFICA BRASIL. O Subsecretário de Capital Humano declarou que a proposta em 439 

tela visava distribuir os recursos destinados à qualificação social e profissional aprovados na 440 

LOA/2019, no montante de R$13,06 milhões, na forma a seguir: i) Qualificação Presencial: no máximo 441 

até 80% dos recursos; ii) Qualificação à Distância: no máximo até 50% dos recursos; iii) Passaporte 442 

Qualificação: no máximo até 50% dos recursos; iv) Fomento a Estratégias de Empregabilidade: no 443 

máximo até 50% dos recursos; e, v) Certificação Profissional: 0% de recursos. O Presidente indagou se 444 

havia alguma manifestação, em não havendo, colocou o item em votação, tendo sido aprovado por 445 

unanimidade. Na sequência, passou ao ITEM 8 - Aprovação da proposta de Metodologia do Mapa de 446 
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Demanda de Qualificação Social e Profissional (MDQSP) para o exercício de 2019. O Subsecretário 447 

de Capital Humano registrou que a proposta em tela visava estabelecer a metodologia do MDQSP a 448 

ser utilizado no ano de 2019, a qual estaria dividida em duas dimensões: i) Estrutural/Histórica: tinha 449 

como objetivo apresentar a demanda ocupacional ao longo do tempo, sendo utilizada para a sua 450 

construção bases de dados como Relação Anual de Informações Sociais -RAIS e/ou do Cadastro Geral 451 

de Empregados e Desempregados – CAGED, sendo que a partir dessa dimensão era construído o 452 

Mapa do Emprego, ou seja, a sistematização da movimentação do mercado de trabalho formal 453 

brasileiro; e, ii) Tendencial: essa dimensão seria concretizada a partir da utilização do Portal SuperTec, 454 

uma ferramenta oriunda do extinto Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – 455 

MDIC, utilizada no âmbito do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - Pronatec, 456 

do Ministério da Educação, cuja plataforma permitiria que o setor produtivo cadastrasse a demanda 457 

de qualificação profissional existente na sua empresa, o que proporcionaria a consulta local da 458 

necessidade de mão de obra qualificada, estreitando assim o diálogo com o setor produtivo. O 459 

Presidente indagou se havia alguma manifestação, em não havendo, colocou o item em votação, 460 

tendo sido aprovado por unanimidade. Prosseguindo, passou ao Extra pauta – Ratificação da 461 

Resolução nº 823, de 19 de fevereiro de 2019, aprovada ad referendum, que altera a presidência do 462 

Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador – CODEFAT. A Secretária-Executiva do 463 

CODEFAT declarou que a resolução em tela promoveu a alteração da presidência do CODEFAT, a qual 464 

seria exercida, no período de 19 de fevereiro a 2 de agosto de 2019, pelo Conselheiro Bruno Silva 465 

Dalcolmo, Representante da Secretaria de Trabalho da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho 466 

do Ministério da Economia. O Presidente indagou se havia alguma manifestação, em não havendo, 467 

colocou o item em votação, tendo sido ratificado por unanimidade. Em seguida, passou ao tópico IV – 468 

APRESENTAÇÃO: ITEM 9 - Tema: Aplicação das disponibilidades financeiras do FAT no Fundo de 469 

Investimento Financeiro Curto Prazo, BB-EXTRAMERCADO, pelo Banco do Brasil/BB-DTVM. O 470 

Representante da BB-DTVM, Sr. Marcelo Fialho, relatou o cenário econômico internacional: i) 471 

fundamentos sólidos e políticas monetária e fiscal relativamente frouxas sugeriam que o ciclo de 472 

crescimento dos EUA persistiria; ii) a Zona do Euro contava inicialmente com uma visão de melhora da 473 

atividade nos próximos meses, mas a persistente fraqueza industrial sugeria que isso se frustraria; e, 474 

iii) havia uma expectativa de melhora da safra na China nos próximos meses, entretanto existia um 475 

risco de desapontamento face o desempenho fraco do setor externo alemão. Prosseguindo, passou à 476 

economia doméstica, ponderando que o desempenho fraco da atividade econômica, somada à 477 
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incerteza elevada e colapso das exportações de veículos, e demais exportações para a Argentina, 478 

poderiam ser causa do atraso da recuperação de nossa economia. Finalizando, apresentou as 479 

projeções BB-DTVM para os índices a seguir: i) PIB: 1,7%; ii) Inflação IPCA: 4,1%; iii) Inflação IGP-M: 480 

4,7%; iv) taxa de câmbio: R$4,00; e, v) SELIC: 7,50%. Na sequência, o Representante da BB-DTVM, Sr. 481 

César Roberto Molinari, iniciou a apresentação sobre o BB Extramercado Exclusivo FAT, destacando 482 

que o Fundo, em 28.02.2019, fechou com patrimônio líquido de R$32,38 bilhões. Informou que a 483 

composição atual da carteira do Fundo apresentava a seguinte distribuição: I) IMA-B: 42,76%; II) IRF-484 

M1: 35,04%; III) IRF-M: 7,75%; e, IV) OPCOM: 14,52%. Finalizando, apresentou um comparativo da 485 

rentabilidade do FAT Extramercado, com outros índices, considerando os últimos doze meses, 486 

conforme a seguir, por ordem de rendimento: i) IMA-B: 14,11%; ii) IRF-M: 9,94%; iii) BB Extramercado 487 

FAT: 9,42%; iv) IRF-M1: 6,88%; v) SELIC: 6,41%; vi) CDI: 6,41%; e, vii) IPCA: 3,89%. O Presidente 488 

agradeceu a exposição e, em seguida, indagou se havia alguma manifestação, em não havendo, 489 

passou ao ITEM 10 - Tema: Boletim de Políticas Públicas de Emprego, Trabalho e Renda – 4º 490 

Trimestre de 2018, pela Equipe do Observatório do Trabalho/MTb. A Coordenadora do 491 

Observatório, Sra. Mariana Eugênio Almeida, relatou a evolução dos principais indicadores ao final do 492 

quarto trimestre: i) taxa de desocupação: 11,6%, contra 11,9% do terceiro trimestre; ii) taxa de 493 

informalidade: 41,3%, contra 41,4% do terceiro trimestre; iii) empresas optantes pelo MEI: cerca de 8 494 

milhões de empresas, acrescentando que esse indicativo apresentou crescimento constante desde 495 

fevereiro de 2018, quando registrava cerca de 6,5 milhões de empresas; iv) mercado de trabalho 496 

formal: saldo negativo de 334.462 postos, contra saldo positivo de 147.214 postos do terceiro 497 

trimestre, ressaltando que o exercício de 2018 fechou com saldo acumulado positivo de 529.554 498 

postos; e, v) rotatividade do mercado de trabalho formal: 2,53%, contra 2,95% do terceiro trimestre. 499 

Em seguida apresentou dados da intermediação de mão de obra (IMO) ao final do quarto trimestre: I) 500 

inscritos: 705.309 contra 828.150 do terceiro trimestre; II) vagas oferecidas: 284.271 contra 300.211 501 

do terceiro trimestre; III) encaminhamentos: 923.630 contra 1.017.605 do terceiro trimestre; e, IV) 502 

colocados: 126.105 contra 153.583 do terceiro trimestre. Na sequência, apresentou os números 503 

acumulados ao final do exercício de 2018: i) inscritos: 3.205.252; ii) vagas oferecidas: 1.114.879; iii) 504 

encaminhamentos: 3.813.317; e, iv) colocados: 528.155. Prosseguindo, informou as cinco unidades da 505 

federação com melhor desempenho na relação de colocações no SINE por admissões no CAGED: 506 

Alagoas (23,4%), Ceará (14,2%), Paraná (9,5%), Mato Grosso do Sul (7,9%) e Tocantins (7,8%). 507 

Destacou que ao final do quarto trimestre o seguro-desemprego trabalhador formal representava 508 
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cerca de 80% do total de segurados e o pescador artesanal cerca de 15%, acrescentando que os 509 

demais 5% estavam distribuídos entre trabalhador doméstico, trabalhador resgatado de condição 510 

análoga a de escravo e bolsa qualificação. Informou que a Escola do Trabalhador fechou o exercício de 511 

2018 com os seguintes resultados: 413.000 cadastros, 640.000 matrículas e 115.000 beneficiários 512 

qualificados, esclarecendo que uma mesma pessoa poderia se matricular em mais de um curso, razão 513 

pela qual o número de matriculas superava o de cadastros. Relatou que ao final do quarto trimestre 514 

havia um estoque de 435.956 aprendizes, indicando as cinco unidades da federação com maior 515 

percentual de aprendizes em relação ao total de jovens admitidos: Sergipe (14,7%), Ceará (14,5%), 516 

Amazonas (13,9%), Rio de Janeiro (13,5%) e Paraíba (13,2%). Finalizando, a Coordenadora do 517 

Observatório declarou que no exercício de 2018 foram emitidas o total de 5.084.515 Carteiras de 518 

Trabalho e Previdência Social (CTPS), assim distribuídas: 3.871.719 no modelo informatizado e 519 

1.212.796 no modelo manual. O Presidente agradeceu a exposição e, em seguida, abriu as inscrições 520 

para manifestação. O Conselheiro da CNTur parabenizou a equipe do Observatório pelo Boletim, o 521 

qual vinha melhorando desde a sua primeira edição, sendo um importante instrumento para verificar 522 

a evolução das políticas públicas de emprego, trabalho e renda. O Conselheiro da CONSIF também 523 

parabenizou o Observatório pelo excelente trabalho, ressaltando que alguns estados apresentavam 524 

resultados bem abaixo da média dos demais na colocação de trabalhadores via Rede SINE. Em 525 

seguida, o Presidente passou ao ITEM 11 - Tema: Áreas afetas ao FAT na estrutura do Ministério da 526 

Economia, pela Secretaria Executiva do CODEFAT. A Secretária-Executiva do CODEFAT apresentou 527 

um organograma destacando que as principais áreas ligadas ao FAT foram distribuídas em três 528 

secretarias especiais do Ministério da Economia, conforme a seguir: i) Secretaria Especial de Fazenda: 529 

Departamento do CODEFAT; ii) Secretaria Especial de Previdência e Trabalho:  Coordenação-Geral de 530 

Gestão de Benefícios, Coordenação-Geral de Cadastros, Identificação Profissional e Estudos e 531 

Coordenação-Geral de Recursos do FAT; e, iii) Secretaria Especial de Produtividade, Competitividade e 532 

Emprego: Coordenação-Geral de Fomento à Geração de Emprego, Coordenação-Geral do Sistema 533 

Nacional de Emprego, Coordenação-Geral de Estágio e Qualificação e Coordenação-Geral de 534 

Capacitação. O Presidente agradeceu a exposição e, em seguida, indagou se havia alguma 535 

manifestação, em não havendo, passou ao ITEM 12 - Tema: Situação das prestações de contas de 536 

convênios com recursos do FAT, pela Coordenação-Geral de Prestação de Contas da Secretaria de 537 

Políticas Públicas de Emprego – CGPC/SPPE/MTb. O Coordenador-Geral de Prestação de Contas – 538 

Substituto (CGPC), Sr. Alexander Parrine, informou o passivo de processos de prestações de contas 539 
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não analisados ao final de cada um dos exercícios a seguir: i) 2014: 1.149 processos; ii) 2015: 983 540 

processos; iii) 2016: 879 processos; iv) 2017: 706 processos; e, v) 2018: 565 processos. Relatou que ao 541 

final da segunda quinzena de fevereiro de 2019 havia um passivo de 558 processos não analisados. 542 

Declarou que o valor total do passivo de processos, em janeiro de 2014, era de R$2,62 bilhões, o qual 543 

totalizava em fevereiro de 2019 o valor de R$1,83 bilhão, resultado da análise de processos no 544 

montante de R$795,49 milhões, assim distribuídos por exercício: I) 2014: R$90,43 milhões; II) 2015: 545 

R$173,97 milhões; III) 2016: R$210,76 milhões; IV) 2017: R$241,06 milhões; V) 2018: R$70,84 546 

milhões; e, VI) 2019: 8,42 milhões. Finalizando, o Coordenador-Geral da CGPC – Substituto relatou 547 

que do total de processos analisados no período de 2014 até fevereiro de 2019, no montante de 548 

R$762,67 milhões, tinham-se os seguintes resultados: i) reprovados processos no montante de 549 

R$229,31 milhões; ii) aprovados processos no montante de R$94,30 milhões; e, iii) devolvidos ao FAT, 550 

no período de 2013 a 2018, o montante de R$51,28 milhões. O Presidente agradeceu a exposição e, 551 

em seguida, abriu as inscrições para manifestação. O Conselheiro da CONSIF considerou preocupante 552 

o volume de recursos pendentes de análise, não obstante o esforço da equipe. O Conselheiro da SPPE 553 

informou que estava sendo realizado um inventário dos processos a serem analisados, ressaltando 554 

que seriam priorizados os 20% dos processos com maior valor de recursos. Declarou que estava 555 

demandando pessoal de outras áreas para reforçar a equipe de análise das prestações de contas, 556 

enfatizando que seria publicado um relatório trimestral com o andamento dos processos. Relatou que 557 

estavam em contato com os órgãos de controle para verificar quais as melhores medidas para baixar 558 

o passivo de contas de forma mais célere. O Conselheiro da CONSIF ponderou que havia um passivo 559 

enorme de prestação de contas, reconhecendo que o Ministério estava se esforçando para finalizar os 560 

processos, entretanto sem a garantia de que seriam recuperados recursos. O Conselheiro da SPPE 561 

esclareceu que grande parte do passivo não poderia mais ser recuperado em razão do tempo 562 

decorrido, o que não dispensava o processo de prestação de contas e, eventualmente, algum tipo de 563 

responsabilização dos executores. O Conselheiro da CONSIF indagou se poderia ser criada alguma 564 

instância para julgar administrativamente as prestações de contas. O Conselheiro da Fazenda 565 

destacou que se fazia necessário tomar cuidado com as medidas a serem adotadas, ressaltando que o 566 

CODEFAT não poderia estabelecer regras que dissessem respeito ao direito financeiro. Ponderou que 567 

as resoluções aprovadas já estabeleciam nova forma de contratação, o que eliminaria grande parte 568 

dos problemas da prestação de contas. O Conselheiro da NCST afirmou que o resultado apresentado 569 

não era satisfatório, devendo ser concentrado esforços no sentido de dar celeridade ao passivo de 570 
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prestação de contas. O Conselheiro da CONSIF indagou como ficaria a prestação de contas na 571 

modalidade de fundo a fundo. A Secretária-Executiva do CODEFAT esclareceu que essa questão seria 572 

tratada oportunamente em resolução específica, ao que o Coordenador-Geral da CGPC - Substituto 573 

acrescentou que o foco seria no acompanhamento. O Consultor Jurídico ponderou que a instância 574 

administrativa era interessante, no entanto, não dava muito resultado, pois acabava indo para a 575 

instância judicial, o que levava muito tempo para se chegar a alguma decisão. Na sequência, o 576 

Presidente passou ao tópico V – OUTROS ASSUNTOS: ITEM 13 - Entrega dos seguintes documentos: 577 

13.1 – Resumo das discussões da 148ª Reunião Ordinária do GTFAT, realizada em 13 de março de 578 

2019; 13.2 - Boletim de Informações Financeiras do FAT – 6º Bimestre/2018; 13.3 - Periódico 579 

INFORME PROGER – dados até dezembro de 2018; 13.4 - Informativo da Secretaria de Políticas 580 

Públicas de Emprego - SPPE/MTb sobre a situação das prestações de contas de convênios com 581 

recursos do FAT; 13.5 - Boletim de Políticas Públicas de Emprego, Trabalho e Renda – 4º Trimestre 582 

de 2018; e, 13.6 - Relatório de Execução da PDE – REL-PDE. O Presidente informou que os 583 

documentos em referência se encontravam na mídia digital entregue aos Conselheiros no início dos 584 

trabalhos. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e esgotada a Pauta, o Presidente deu por 585 

encerrada a reunião, agradecendo a presença de todos. E, para constar, eu, Suely Barrozo Lopes, 586 

Secretária-Executiva do CODEFAT, lavrei a presente Ata que, após aprovada, será assinada pelo 587 

Presidente do CODEFAT, demais membros do Colegiado e por mim. 588 
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