RESOLUÇÃO Nº 63, DE 28 DE JULHO DE 1994
Revogada pela Resolução n. 831/2019
Estabelece critérios para reconhecimento, pelo
CODEFAT, de Comissões de Emprego constituídas em
nível Estadual, do Distrito Federal e Municipal, no âmbito
do Sistema Nacional de Emprego.
O CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO DE AMPARO AO
TRABALHADOR - CODEFAT, no uso de suas atribuiçðes legais e tendo em vista o disposto
no inciso V, do artigo 19, da Lei nº 7.998, de 11 de fevereiro de 1.990, e tendo em vista o
necessário aprimoramento do Sistema Público de Emprego, resolve:
O CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO DE AMPARO AO
TRABALHADOR - CODEFAT, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto
no inciso V, do artigo 19, da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1.990, e tendo em vista o
necessário aprimoramento do Sistema Público de Emprego, resolve: (Retificado no D.O.U. de
09/08/1996, página 15125, Seção 1)
Art. 1º - Será reconhecida pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao
Trabalhador - CODEFAT, a Comissão Estadual/Municipal de Emprego, instituída no âmbito
do Sistema Nacional de Emprego e definida como um órgão ou instância colegiada, de caráter
permanente e deliberativo, que observar os critérios de funcionamento previstos nesta
Resolução.
Parágrafo Único - A Comissão de Emprego é considerada instância superior no
âmbito estadual, estando a ela vinculadas as Comissões Municipais, salvo em casos
excepcionais, por decisão específica do MTb/CODEFAT.
Art. 2º - A Comissão, constituída de forma Tripartite e Paritária, deverá contar com a
representação, em igual número, de trabalhadores, de empregadores e do governo.
Parágrafo 1º - Os representantes titulares e suplentes dos trabalhadores e
empregadores serão indicados pelas respectivas organizações, dentre as mais representativas,
de comum acordo com o CODEFAT e com a Comissão Estadual, quando se tratar de
Comissão Municipal.
Parágrafo 2º - Caberá ao Governo Estadual, do Distrito Federal e Municipal designar
os seus respectivos representantes, limitando a um por órgão que atue com a questão do
emprego.
Parágrafo 3º - Ao Ministério do Trabalho, representante do Governo Federal, caberá
uma representação em nível estadual e do Distrito Federal e ao Governo Estadual uma
representação ao nível municipal.
Art. 3º - Competirá à Comissão:
a) aprovar seu Regimento Interno, observando-se para tal fim os critérios desta
Resolução;

b) em se tratando de Comissão Estadual, homologar o Regimento Interno das
Comissões Municipais de Emprego;
c) propor ao Sistema Nacional de Emprego, com base em relatórios técnicos, medidas
efetivas que minimizem os efeitos negativos dos ciclos econômicos e do desemprego estrutural
sobre o mercado de trabalho;
d) articular-se com instituições públicas e privadas, inclusive acadêmicas e de
pesquisas, com vistas à obtenção de subsídios para orientação de suas ações e da atuação do
Sistema Nacional de Emprego;
e) articular-se com fóruns e organizações envolvidas nos programas de geração de
emprego e renda, visando a integração do Sistema Nacional de Emprego;
f) formular diretrizes específicas sobre a atuação do Sistema Nacional de Emprego,
em consonância com aquelas definidas pelo MTb/CODEFAT;
g) propor a alocação de recursos, por área de atuação, quando da elaboração do
Plano de Trabalho pelo Sistema Nacional de Emprego no âmbito correspondente;
h) fazer cumprir os critérios técnicos definidos pelo MTb/CODEFAT, na alocação e
utilização dos recursos do Convênio Sistema Nacional de Emprego;
i) participar da elaboração do Plano de Trabalho do Sistema Nacional de Emprego, no
âmbito de sua competência, para que seja submetido à aprovação do MTb/CODEFAT;
j) homologar o Plano de Trabalho apreciado pela Comissão Municipal de Emprego,
integrando-o ao Plano de Trabalho do Sistema Nacional de Emprego Estadual;
l) acompanhar a execução do Plano de Trabalho do Sistema Nacional de Emprego;
m) propor à Coordenação Estadual do SINE, a reformulação das atividades e metas
estabelecidas do Plano de Trabalho, quando necessário;
n) propor medidas para o aperfeiçoamento do Sistema Nacional de Emprego;
o) examinar e aprovar, em primeira instância, o Relatório de Atividades e a Prestação
de Contas, apresentados pelo Sistema Nacional de Emprego;
p) criar Grupo de Apoio Permanente (GAP), com composição tripartite e paritária,
em igual número de representantes dos trabalhadores, dos empregadores e do governo, o qual
poderá, a seu critério, constituir subgrupos temáticos, temporários ou permanentes, de acordo
com as necessidades específicas; e
q) subsidiar, quando solicitada, as deliberações do Conselho Deliberativo do Fundo de
Amparo ao Trabalhador.
Parágrafo 1º - Comissão, na sua área de competência, caberá o papel de acompanhar
a utilização dos recursos financeiros administrados pelo Sistema Nacional de emprego.

Parágrafo 2º - O número de integrantes do Grupo de Apoio Permanente - GAP, em
nenhuma hipótese, poderá ser superior a quantidade de representantes na Comissão
Estadual/Municipal.
Art. 4º - A Comissão Estadual/Municipal de Emprego será constituída de um
Presidente e uma Secretaria-Executiva e de um mínimo de seis e máximo de quinze membros.
Art. 5º - A Secretaria-Executiva será exercida pela Coordenação Estadual do SINE e,
no caso de Comissão Municipal. pelo órgão responsável pela operacionalização do SINE na
localidade.
Art. 6º - A presidência da Comissão será exercida em sistema de rodízio entre as
bancadas do governo, trabalhadores e empregadores.
Parágrafo 1º - A eleição do Presidente da Comissão ocorrerá por maioria simples de
votos dos seus integrantes.
Parágrafo 2º - O mandato do presidente terá a duração de 12 (doze) meses, sendo
vedada a recondução para período consecutivo.
Art. 7º - Pela atividade exercida na Comissão os seus membros, titulares ou suplentes,
não receberão qualquer tipo de pagamento, remuneração, vantagens ou benefícios, cabendo a
cada instituição representada arcar com as despesas de seus representantes.
Parágrafo Único - A reunião plenária é o fórum máximo de decisão da Comissão,
devendo ser convocada ordinariamente no mínimo a cada 2 (dois) meses e suas deliberações
serão aprovadas por maioria simples de votos de seus membros.
Art. 8º - Caberão aos Governos Estadual, do Distrito Federal e Municipal as
providências formais para a constituição e instalação das Comissões de Emprego,
encaminhando ao MTb/CODEFAT, para fins de reconhecimento uma cópia do ato de sua
constituição e do Regimento Interno publicados no Diário Oficial.
Parágrafo Único - O apoio e suporte administrativos necessários para a organização,
estrutura e funcionamento das Comissões, caberão aos governos citados no caput deste artigo.
Art. 9º - O MTb/CODEFAT dará assessoramento para a implantação da Comissão de
Emprego no âmbito estadual e do Distrito Federal e esta, por sua vez, procederá da mesma
forma em relação às Comissões Municipais.
Art. 10 - É condição necessária para a transferência de recursos do FAT a existência
nos Estados e Distrito Federal de Comissões de Emprego nos termos da presente Resolução.
Parágrafo 1º - A transferência prevista neste artigo englobará aqueles recursos a
serem alocados para os municípios, observados os valores consolidados no Plano de Trabalho,
aprovado pelo MTb/CODEFAT.
Parágrafo 2º - Na ausência de convênio com o Estado, face a ocorrência de qualquer
impedimento para sua celebração, o MTb/CODEFAT poderá decidir quanto à transferência de
recursos diretamente para o município.

Art. 11 - Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que já contarem com
Comissões ou Conselhos deverão adequar-se aos critérios desta Resolução num prazo máximo
de 90 (noventa) dias, a partir de sua publicação.
Art. 12 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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