
CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR 

ATA DA 153ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CODEFAT 

 
DATA: 21 de maio de 2019. 

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

PARTICIPANTES: Francisco Canindé Pegado do Nascimento, Vice-Presidente do CODEFAT e 
Conselheiro Titular Representante da UGT; Suely Barrozo Lopes, Secretária-Executiva do CODEFAT; 
Fernando de Holanda Barbosa Filho, Conselheiro Titular Representante da Secretaria de Políticas 
Públicas de Emprego da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade; Matheus 
Stivali, Conselheiro Suplente Representante da Secretaria de Trabalho da Secretaria Especial de 
Previdência e Trabalho; Luiz Carlos Galvão de Melo, Conselheiro Suplente Representante do BNDES; 
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; Roberto Brant, Conselheiro Titular 
Representante da CNA; Ivo Dall’Acqua Júnior, Conselheiro Titular Representante da CNC; Virgílio 
Nelson da Silva Carvalho, Conselheiro Titular Representante da CNTur; Damião Cordeiro de Moraes, 
Conselheiro Suplente Representante da CONSIF; e, Thiago Luiz Ticchetti, Conselheiro Suplente 
Representante da CNT. CONVIDADOS: Agostinho Nascimento Netto, Consultor Jurídico de Direito 
Trabalhista da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional; e, Davidson Magalhães, Presidente do 
FONSET. 

 

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

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

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

Representante da UGT, Sr. Francisco Canindé Pegado do Nascimento. I – ABERTURA: O Vice-4 

Presidente cumprimentou os presentes e, em seguida, informou que o Presidente, Sr. Bruno Silva 5 

Dalcolmo, não poderia participar da presente reunião em razão de uma agenda de última hora. Na 6 

sequência, passou a palavra à equipe técnica para os informes iniciais. A Secretária-Executiva do 7 

CODEFAT, Sra. Suely Barrozo Lopes, registrou que os Conselheiros da FAZENDA/ME, da 8 

SDIC/SEPEC/ME, MAPA, CUT, e CNI haviam justificado suas ausências na presente reunião em razão 9 

de estarem cumprindo outras agendas. Prosseguindo, esclareceu que o resumo das discussões da 10 

149ª Reunião Ordinária do GTFAT, realizada em 23 de abril de 2019, se encontrava na mídia digital 11 

entregue aos Conselheiros no início dos trabalhos. Em seguida, o Vice-Presidente passou ao tópico II – 12 

APROVAÇÃO DE ATA: ITEM 1 – Ata da 152ª Reunião Ordinária, realizada em 26 de março de 2019. O 13 

Vice-Presidente indagou se havia alguma manifestação, em não havendo, colocou o item em votação, 14 
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tendo sido aprovado por unanimidade. Prosseguindo, passou ao tópico III – ASSUNTOS PARA 15 

DELIBERAÇÃO: ITEM 2 - Ratificação da Resolução nº 830, de 15 de maio de 2019, aprovada ad 16 

referendum, que altera a de nº 825, de 26 de março de 2019, que regulamenta procedimentos e 17 

critérios para a transferência automática de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT 18 

aos respectivos fundos do trabalho dos Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do artigo 19 

12 da Lei nº 13.667, de 17 de maio de 2018. O Subsecretário de Emprego da Secretaria de Políticas 20 

Públicas de Emprego (SEMP/SPPE/SEPEC), Sr. Marcelo Leandro Ferreira, ponderou que a Resolução nº 21 

825, de 2019, além de regulamentar o art. 12 da Lei nº 13.667, de 2018, também tinha por objetivo 22 

estabelecer a metodologia de operacionalização tanto da pactuação quanto do repasse de recursos. 23 

Destacou que alguns de seus dispositivos abordavam rotinas e eventos decorrentes da forma como 24 

foi pensada esta fase da implementação, inclusive contando com a já disponibilidade de plataforma 25 

tecnológica apropriada para a pactuação e posterior execução da parceria na modalidade Fundo a 26 

Fundo. Observou que, neste sentido, o Ministério da Economia estava desenvolvendo a Plataforma + 27 

Brasil, contendo módulo específico para a execução de transferências voluntárias na modalidade 28 

Fundo a Fundo. Afirmou que na data de 17 de maio do corrente findaram todos os convênios ainda 29 

em execução, a partir da qual havia ampla expectativa de início das tratativas para pactuação na nova 30 

forma de execução. Entretanto, considerando-se o andamento das atividades de desenho e 31 

desenvolvimento do sistema informatizado para este fim, a área técnica manifestava-se pela 32 

inviabilidade de, em maio ou junho do corrente, celebrar a nova pactuação já em meio informatizado 33 

específico. Declarou que a presente resolução, aprovada mediante ad referendum, visava simplificar 34 

os instrumentos para a formalização da pactuação entre o Ministério da Economia e os entes 35 

estaduais, municipais e o Distrito Federal, para fins da transferência automática de recursos entre os 36 

fundos de trabalho, conforme a seguir: i) autorizou, excepcionalmente, para o exercício de 2019, a 37 

formalização da pactuação por meio de autuação de processo administrativo específico; ii) 38 

estabeleceu, excepcionalmente, para o exercício de 2019, que o Plano de Ações e Serviços aprovado 39 

pelo respectivo Conselho do Trabalho, Emprego e Renda não seria exigido no momento da 40 

formalização da pactuação, devendo ser apresentado previamente à transferência de recursos; e, iii) 41 

dispôs que o Ministério da Economia, por meio da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego – SPPE, 42 

iria estabelecer normas operacionais com o objetivo de viabilizar a implantação da sistemática de 43 

gestão e operacionalização do SINE, na modalidade de repasse fundo a fundo. Finalizando, o 44 

Subsecretário de Emprego ressaltou que a aprovação ad referendum se fez necessária em razão de 45 
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não haver tempo hábil para a conclusão da Plataforma + Brasil, em desenvolvimento pelo Ministério 46 

da Economia, a qual contaria com módulo específico para transferência voluntária de recursos na 47 

modalidade Fundo a Fundo. O Vice-Presidente abriu as inscrições para manifestação. O Conselheiro 48 

Suplente Representante da CONSIF, Sr. Damião Cordeiro de Moraes, referindo-se ao inciso III do art. 49 

15-A, sugeriu a inclusão da seguinte redação: e o seu efetivo funcionamento, ficando assim: 50 

documento que comprove a existência do respectivo Conselho do Trabalho e o seu efetivo 51 

funcionamento, em conformidade com o disposto no art. 12 da Lei nº 13.667, de 2018. O Conselheiro 52 

Titular Representante da NCST, Sr. Geraldo Ramthun, observou que havia recebido o Parecer da 53 

CONJUR/Trabalho três dias após o voto ad referendum, sugerindo que em uma próxima ocasião a 54 

entrega do mencionado documento fosse realizada tempestivamente. Ressaltou que se tratava de 55 

uma ratificação, ou seja, de uma resolução já publicada e em vigor, indagando como ficaria caso fosse 56 

aprovada alguma modificação em seu texto. O Vice-Presidente declarou que a Secretaria Executiva do 57 

CODEFAT promoveria o acompanhamento dos Conselhos, solicitando a compreensão de todos no 58 

sentido de ratificar a presente resolução na forma como havia sido publicada. O Subsecretário de 59 

Emprego observou que o parágrafo único do art. 15-A excepcionalizava, para o exercício de 2019, a 60 

apresentação de Plano de Ações e Serviços aprovado pelo respectivo Conselho do Trabalho, Emprego 61 

e Renda no momento da formalização da pactuação, o qual deveria ser apresentado, de forma 62 

obrigatória, previamente à transferência de recursos. O Presidente do FONSET, Sr. Davidson 63 

Magalhães, ponderou que vários entes estavam em processo de criação dos seus Conselhos de 64 

Trabalho, Emprego e Renda (CTER), ressaltando a importância dessa resolução no sentido de permitir 65 

a pactuação, sendo que a liberação de recursos, conforme foi ressaltado pelo Subsecretário de 66 

Emprego, demandaria aprovação, pelo CTER, do Plano de Ações e Serviços. O Vice-Presidente indagou 67 

se havia mais alguma manifestação, em não havendo, colocou o item em votação, tendo sido 68 

ratificado por unanimidade na forma aprovada ad referendum do Conselho. Em seguida, o Vice-69 

Presidente passou ao ITEM 3 – Proposta de Resolução que estabelece critérios e diretrizes para a 70 

instituição, credenciamento e funcionamento dos Conselhos do Trabalho, Emprego e Renda – CTER, 71 

nos Estados, Distrito Federal e Municípios, no âmbito do Sistema Nacional de Emprego – SINE, nos 72 

termos da Lei 13.667, de 17 de maio de 2018. A Secretária-Executiva do CODEFAT destacou que a 73 

Resolução nº 827, de 26 de março de 2019, havia estabelecido critérios e diretrizes, de observância 74 

obrigatória, para instituição, credenciamento e funcionamento dos Conselhos do Trabalho, Emprego 75 

e Renda (CTER), nos Estados, Distrito Federal e Municípios, no âmbito do Sistema Nacional de 76 
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Emprego (SINE), nos termos da Lei nº 13.667, de 17 de maio de 2018. Ressaltou que ao se manifestar 77 

sobre a minuta de resolução que precedeu à aprovação da mencionada Resolução, a Consultoria 78 

Jurídica de Direito Trabalhista do Ministério da Economia, mediante o Parecer nº 79 

00067/2019/CONJUR-MTB/CGU/AGU, de 04.04.2019, declarou não haver óbice de natureza jurídica 80 

ao seguimento da referida proposta. No entanto, do ponto de vista formal, recomendou a inclusão de 81 

um artigo indicando o seu objeto e âmbito de aplicação (art. 7º do Decreto nº 9.191, de 2017), bem 82 

como a revisão do artigo que tratava da revogação de normativos, o qual deveria ser subdividido em 83 

incisos (parágrafos 2º e 3º do art. 18 do Decreto nº 9.191, de 2017). Ponderou que para atender à 84 

recomendação da Consultoria Jurídica, fazia-se necessária a edição de uma nova Resolução com as 85 

alterações/ajustes a seguir: i) acrescentar um artigo para tratar do objeto da presente norma e seu 86 

âmbito de aplicação, renumerando, consequentemente, os artigos seguintes; e, ii) adequar o artigo 87 

que tratava da revogação de normativos, subdividindo-o em incisos. Finalizando, a Secretária-88 

Executiva do CODEFAT ressaltou que optou-se por revogar a Resolução nº 827, de 2019, mediante a 89 

sua reedição integral, evitando-se assim texto retificado em uma resolução recém atualizada. O Vice-90 

Presidente abriu as inscrições para manifestação. O Conselheiro da NCST recordou que na última 91 

reunião do CODEFAT, quando da aprovação da Resolução nº 827, de 2019, teve uma discussão 92 

quanto à publicação de alguns atos na imprensa oficial local ou no sítio oficial local na Internet. Assim 93 

sendo, sugeriu que os atos fossem publicados nos dois lugares, imprensa e internet. A Secretária-94 

Executiva do CODEFAT esclareceu que na ocasião foi observado que inúmeros municípios não 95 

contavam com imprensa oficial local, acrescentando que por essa razão decidiu-se por imprensa ou 96 

internet. O Conselheiro da CONSIF ponderou que para as prefeituras seria mais vantajoso publicar 97 

apenas na internet, dado que a publicação na imprensa gerava custos. O Conselheiro Suplente 98 

Representante do BNDES, Sr. Luiz Carlos Galvão de Melo, sugeriu a seguinte redação: imprensa oficial 99 

local, se houver, e no sítio oficial local na Internet, o que foi acatado por todos. O Vice-Presidente 100 

indagou se havia mais alguma manifestação, em não havendo, colocou o item em votação, tendo sido 101 

aprovado por unanimidade com a sugestão apresentada pelo Conselheiro do BNDES. Na sequência, 102 

passou ao ITEM 4 - Prestação de Contas do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, exercício 2018. 103 

O Coordenador-Geral de Recursos do FAT da Subsecretaria de Políticas Públicas e Relações do 104 

Trabalho da Secretaria de Trabalho (CGFAT/SPPRT/STRAB/SEPRT), Sr. Paulo César Bezerra de Souza, 105 

declarou que a prestação de contas em tela foi elaborada em consonância com as normas dos órgãos 106 

de controle, consolidando as contas da CGFAT, acrescentando que a maior parte das ações de 107 
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execução orçamentária foram efetivadas de forma descentralizada, e sua gestão financeira realizada 108 

pelas Unidades Gestoras do MTb (Secretaria Executiva - SE e Secretaria de Políticas Públicas de 109 

Emprego – SPPE). Registrou que as obrigações do FAT (despesas + empréstimos ao BNDES) 110 

totalizaram R$74,74 bilhões, tendo sido empenhado o montante de R$72,22 bilhões, assim 111 

distribuídos por Programas: i) Operações Especiais – Financiamentos com Retorno: Financiamento de 112 

Programas de Desenvolvimento Econômico a cargo do BNDES: R$18,05 bilhões; ii) Promoção do 113 

Trabalho Decente e Economia Solidária: RS53,89 bilhões; e, iii) Gestão e Manutenção do MTb: 114 

R$277,97 milhões. Destacou que em 2018, no âmbito do FAT Constitucional, o BNDES desembolsou o 115 

montante de R$56,1 bilhões em operações de crédito, resultado do empenho de R$18,1 bilhões, 116 

somado aos valores provenientes de retorno de financiamentos realizados em exercícios anteriores, 117 

sendo R$54,3 bilhões destinados ao financiamento de projetos privados e R$1,8 bilhão a projetos 118 

públicos, assim distribuídos por setor de atividade: I) Infraestrutura: R$25,4 bilhões privado e nada 119 

público; II) Comércio e Serviços: R$8,6 bilhões privado e R$1,1 bilhão público; III) Indústria de 120 

Transformação: R$8,9 bilhões privado e R$188,2 milhões público; IV) Agropecuária e Pesca: R$11,2 121 

bilhões privado e R$443,3 milhões público; e, V) Indústria Extrativista: R$118,9 milhões privado e 122 

R$44,1 milhões público. Relatou que, segundo dados do BNDES, estimava-se a geração/manutenção 123 

de 1.051.939 empregos pela aplicação de R$56,1 bilhões, sem considerar a participação de outras 124 

fontes de recursos no financiamento dos projetos. Em seguida, apresentou a distribuição das 125 

despesas do Programa Trabalho Decente e Economia Solidária, no montante de R$53,89 bilhões de 126 

valor empenhado, conforme a seguir: i) Benefício do Seguro-Desemprego: R$36,29 bilhões; ii) Abono 127 

Salarial PIS/PASEP: R$17,34 bilhões; iii) Sistema de Integração das Ações de Emprego, Trabalho e 128 

Renda: R$184,14 milhões; iv) Manutenção, Modernização e Ampliação da Rede SINE: R$40,08 129 

milhões; v) Identificação da População por meio da CTPS: R$12,39 milhões; vi) Cadastros Públicos na 130 

Área de Trabalho e Emprego: R$12,29 milhões; vii) Qualificação Social e Profissional de 131 

Trabalhadores: R$8,08 milhões; viii) Classificação Brasileira de Ocupações – CBO: R$2,47 milhões; ix) 132 

Estudos, Pesquisas e Geração de Informações sobre Trabalho, Emprego e Renda: R$2,27 milhões; x) 133 

Sistema de Informações e Inspeção do Trabalho – SFIT: R$2,03 milhões; xi) Gestão Participativa do 134 

FAT: R$277,40 mil; e, xii) Apoio Operacional ao Pagamento do Seguro-Desemprego e Abono Salarial: 135 

R$38,40 mil. Informou que as despesas do Programa de Gestão do MTb, no montante de R$277,97 136 

milhões de valor empenhado, estavam assim distribuídas: I) Administração da Unidade: R$120,33 137 

milhões; e, II) Funcionamento das Unidades Descentralizadas: R$157,64 milhões. Registrou que houve 138 
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um crescimento de 1,24% nas obrigações do FAT (despesas + empréstimos ao BNDES), que saíram de 139 

R$71,34 bilhões para R$72,22 bilhões, com os seguintes destaques: i) crescimento de 6,84% no 140 

pagamento do benefício do Abono Salarial, que saiu de R$16,23 bilhões para R$17,34 bilhões; ii) 141 

decréscimo de 4,52% com o pagamento do benefício do Seguro-Desemprego, que saiu de R$38,01 142 

bilhões para R$36,29 bilhões; e, iii) crescimento de 9,16% nos empréstimos ao BNDES, que saíram de 143 

R$16,54 bilhões para R$18,05 bilhões. Prosseguindo, passou à execução extra orçamentária do FAT, 144 

repassada às instituições financeiras oficiais federais mediante depósitos especiais, ressaltando que 145 

foi autorizado o montante de R$2,51 bilhões, tendo sido celebrado R$2,19 bilhões e alocado R$2,02 146 

bilhões, assim distribuído entre programas/linhas de crédito especiais: i) PROGER Urbano: R$1,2 147 

bilhão; ii) PRONAF: R$784,0 milhões; iii) FAT Taxista: R$30,0 milhões; e, iv) FAT Inovacred: R$5,2 148 

milhões. Em seguida, passou às receitas do FAT, no montante de R$64,43 bilhões, assim distribuídas: 149 

I) Contribuição PIS/PASEP: R$45,18 bilhões; II) Recursos Financeiros Diretamente Arrecadados: 150 

R$18,47 bilhões; III) Recursos Não-Financeiros Diretamente Arrecadados: R$359,99 milhões; IV) Cota-151 

Parte da Contribuição Sindical: R$276,61 milhões; V) Multas e Juros Oriundas de Infração Legislação 152 

Trabalhistas: R$102,95 milhões; e, VI) Recursos Provenientes do Tesouro Nacional: R$42,26 milhões. 153 

Ressaltou que houve um decréscimo de 11,10% nas receitas do FAT, que saíram de R$72,47 bilhões 154 

para R$64,43 bilhões, com os seguintes destaques: i) crescimento de 11,34% nas receitas do 155 

PIS/PASEP, que saíram de R$40,58 bilhões para R$45,18 bilhões; ii) decréscimo de 99,68% na entrada 156 

de recursos provenientes do Tesouro Nacional, que saiu de R$13,15 bilhões para R$42,26 milhões; e, 157 

iii) crescimento de 5,05% nas Remunerações do FAT, que saíram de R$17,58 bilhões para R$18,47 158 

bilhões. Declarou que o FAT fechou o exercício de 2018 com resultado nominal deficitário de R$7,79 159 

bilhões (R$64,43 bilhões de receitas e R$72,22 bilhões de obrigações), revertendo assim o resultado 160 

nominal superavitário de R$1,13 bilhão registrado em 2017. Afirmou que o fechamento do exercício 161 

de 2018 registrou um crescimento do Patrimônio Financeiro do FAT da ordem de 14,53%, que saiu de 162 

R$293,46 bilhões para R$336,09 bilhões, ponderando que esse resultado foi fortemente impactado 163 

pelo cumprimento do Acórdão nº 2.455/2017-TCU-Plenário, a partir do qual a Secretaria da Receita 164 

Federal do Brasil (SRFB) e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), em julho de 2018, 165 

contabilizaram no Ativo Patrimonial do FAT o montante de R$27,4 bilhões, relativo a créditos 166 

tributários das contribuições PIS/PASEP. Explicou que se tratavam de recursos não recolhidos em 167 

processo de cobrança pela SRFB, ou em ajuizamento na PGFN. Declarou que entendia que os créditos 168 

tributários deveriam ser apropriados em contas de compensação, e não em contas patrimoniais, 169 
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entretanto relatou que nada poderia fazer a respeito, pois se tratava de determinação do Tribunal de 170 

Contas da União (TCU). Informou que as contas do FAT, até o exercício de 2015, estavam todas 171 

aprovadas pelo TCU, ressaltando que as contas de 2016 e 2017 se encontravam em análise naquele 172 

Tribunal. Finalizando, o Coordenador-Geral da CGFAT ponderou que, em face do exposto, propunha-173 

se a aprovação da Prestação de Contas do FAT do exercício de 2018. O Vice-Presidente abriu as 174 

inscrições para manifestação. O Conselheiro da CONSIF considerou preocupante o tamanho da equipe 175 

técnica da CGFAT para dar conta das atividades de controle financeiro do FAT. Observou que a 176 

Declaração do Contador aprovava os demonstrativos contábeis do FAT relativos ao exercício de 2018, 177 

mas com 25 ressalvas, acrescentando que na iniciativa privada isso demandaria grande discussão. 178 

Ressaltou que não via uma lógica na distribuição de recursos para as Superintendências Regionais do 179 

Trabalho (SRTb), pois unidades da federação com maior índice de desemprego recebiam menor 180 

volume de recursos do que outras com índice menor de desemprego. O Vice-Presidente explicou que 181 

os recursos do FAT destinados às SRTb eram oriundos da contribuição sindical, por força da Lei nº 182 

9.322, de 1996, sendo uma ação discricionária do Ministério. O Conselheiro da NCST observou que foi 183 

aprovada para a rubrica Controle, Monitoramento e Avaliação das Aplicações dos Depósitos Especiais 184 

do FAT o montante de R$329,4 mil, entretanto não foi executado nada. Ponderou, quanto ao FAT 185 

Constitucional, que o setor de construção civil gerava mais empregos que o da agricultura, não 186 

obstante receber um volume de recursos bem inferior. Relatou que segundo constava no Relatório de 187 

Gestão, ao final de 2017, pelos dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), cerca de 23,9 188 

milhões de trabalhadores formais recebiam até dois salários mínimos. Destacou que um dos pontos 189 

da reforma da previdência, a qual se encontrava em discussão no Congresso Nacional, visava reduzir 190 

de dois, para um salário mínimo, o público beneficiário do Abono Salarial PIS/PASEP. Assim sendo, 191 

solicitou que fosse encaminhada informação do número de trabalhadores formais com rendimento 192 

de até um salário mínimo, bem como o impacto financeiro para o FAT até 2022, caso fosse aprovada 193 

essa alteração do público do Abono Salarial. Indagou quais seriam as implicações para os conselheiros 194 

ao aprovarem a prestação de contas em tela com as ressalvas apontadas pela Contadoria do 195 

Ministério, solicitando que fosse informado um prazo para que a equipe técnica pudesse sanar as 196 

ressalvas em referência. O Conselheiro Titular Representante da Força Sindical, Sr. Sérgio Luiz Leite, 197 

declarou que considerava o Relatório de Gestão bem elaborado e explicativo, sugerindo várias 198 

reflexões, como o trecho por ele lido, referente ao Abono Salarial: O benefício Abono Salarial é um 199 

importante instrumento de combate às desigualdades individuais de renda, com vista a proporcionar 200 
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melhorias na qualidade de vida de populações menos favorecidas. Observou que caberia a leitura 201 

desse texto, junto ao Congresso Nacional, em defesa da manutenção de até dois salários mínimos 202 

como limite para o público do Abono Salarial. Indagou se haveria algum impedimento aprovar a 203 

presente prestação de contas observando as ressalvas do contador. Ponderou que a queda no 204 

número de trabalhadores que receberam o benefício do seguro-desemprego refletia o aumento da 205 

informalidade, carecendo de discussão. O Coordenador-Geral da CGFAT prestou os seguintes 206 

esclarecimentos: i) repasse para as SRTb: o valor registrado contemplava apenas a parte oriunda do 207 

FAT, não tendo registro dos recursos repassados pelo Tesouro Nacional; ii) controle e monitoramento 208 

– declarou que não houve empenho nessa rubrica em função de contingenciamento orçamentário, 209 

acrescentando que o acompanhamento dos depósitos especiais foi realizado na rubrica onde se 210 

encontrava o SAEP; iii) apontamentos e ressalvas contábeis: o TCU sempre aprovou as contas do FAT, 211 

mesmo com as ressalvas; e, iv) atendimento das ressalvas: informou que não teria como estimar um 212 

tempo para cumprimento das ressalvas apontadas pela área de contabilidade do Ministério. Chamado 213 

a se manifestar, o Contador da Diretoria de Finanças e Contabilidade, Sr. Rafael de Souza, observou 214 

que a setorial contábil também estava com uma estrutura de pessoal defasada, ponderando que as 215 

ressalvas estavam sendo trabalhadas com cada unidade gestora no sentido de sanar as 216 

inconsistências apontados no Relatório de Gestão do FAT do exercício de 2018, de dar o correto 217 

encaminhamento contábil. O Conselheiro do BNDES ponderou que a estimativa de geração de 218 

emprego era efetuada a partir de um modelo elaborado junto a Universidade Federal do Rio de 219 

Janeiro (UFRJ), a partir da estimativa insumo/produto do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 220 

(IBGE). Em resposta ao ponto levantado pelo Conselheiro da NCST, observou que os números 221 

indicavam que a construção civil era intensiva em mão de obra, enquanto a agricultura era altamente 222 

mecanizada. O Vice-Presidente declarou que sempre havia questionado essa metodologia utilizada 223 

pelo BNDES para estimar a geração de emprego, acrescentando que deveria ter mais parâmetros para 224 

verificar a qualidade do emprego. Solicitou que na próxima reunião do CODEFAT fosse apresentado, 225 

pelo BNDES, um diagnóstico da qualidade dos empregos gerados a partir dos recursos do FAT 226 

aplicados no Banco. O Conselheiro Titular Representante da SPPE/SEPEC, Sr. Fernando de Holanda 227 

Barbosa Filho, afirmou que, com o tamanho da equipe de prestação de contas atual, a estimativa para 228 

sanar todos os processos de prestações de contas dos convênios seria de sete anos, destacando que 229 

estavam trabalhando com os órgãos de controle no sentido de verificar uma forma simplificada de 230 

dar baixa em convênios com baixo valor, haja vista que não compensaria o custo/benefício de uma 231 
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eventual devolução de recursos. Declarou que o Ministério esperava, a partir da transferência de 232 

recursos na modalidade Fundo a Fundo, superar essas dificuldades de prestação de contas geradas 233 

pelos convênios. O Vice-Presidente solicitou que a CGFAT encaminhasse um plano de trabalho para 234 

atendimento das ressalvas apontadas no Relatório de Gestão do FAT do exercício de 2018. Declarou 235 

que considerava importantes as ressalvas apontadas pela contadoria, o que demonstrava que as 236 

contas do FAT estavam sendo apreciadas com a minúcia devida. Na sequência, apresentou a seguinte 237 

proposta de redação: Deliberar pela aprovação da Prestação de Contas do FAT, em processo 238 

unificado, de nº 19965.100586/2019-50, relativa ao exercício de 2018, com as ressalvas constantes da 239 

Declaração do Contador contida no Relatório de Gestão, tendo sido acatada por todos. Em seguida, 240 

solicitou que fosse encaminhada informações sobre o impacto da proposta de reforma tributária nas 241 

receitas do FAT, em razão da criação de um novo imposto denominado IVA (Imposto sobre Valor 242 

Agregado), que envolveria a arrecadação do PIS/PASEP. O Vice-Presidente indagou se havia mais 243 

alguma manifestação, em não havendo, colocou o item em votação, tendo sido aprovado por 244 

unanimidade, registrando as assinaturas dos Conselheiros na Resolução que aprovava a Prestação de 245 

Contas em tela. Prosseguindo, passou ao tópico IV – ASSUNTOS PARA DISCUSSÃO: ITEM 5 - Tema: 246 

Formas de Pagamento do Benefício do Seguro-Desemprego – Resolução CODEFAT nº 822, de 3 de 247 

dezembro de 2019, pela Caixa Econômica Federal - CAIXA. O Representante da CAIXA, Sr. Thiago 248 

Cordeiro Oliveira, declarou que segundo o art. 16 da Resolução CODEFAT nº 822, de 2018, o 249 

pagamento do benefício do seguro-desemprego seria efetuado mediante crédito em Conta 250 

Simplificada ou Conta Poupança em favor do beneficiário, sem qualquer ônus para o trabalhador, a 251 

partir de 1º de julho de 2019. Em seguida, apresentou o cenário atual do tema em tela: i) 252 

aproximadamente 45% dos trabalhadores que recebiam a primeira parcela do seguro-desemprego 253 

mensalmente não possuíam conta na CAIXA , recebendo por outros meios em casas lotéricas, 254 

máquinas de autoatendimento e agências da CAIXA, representando cerca de 229 mil beneficiários; ii) 255 

a CAIXA realiza abertura de conta simplificada em unidades lotéricas e correspondentes CAIXA Aqui; 256 

e, iii) contas do tipo poupança eram abertas em agências da CAIXA, presentes em 1.679 municípios. 257 

Esclareceu que a Resolução BACEN nº 3.211, de 2004, proibia a manutenção concomitante de conta 258 

simplificada e contas correntes em qualquer instituição, o que levava as seguintes implicações/riscos: 259 

I) impossibilidade de abertura de conta simplificada em decorrência da existência de outra conta, 260 

fosse na CAIXA ou em outra instituição financeira; II) possibilidade de ser apresentada resistência por 261 

parte dos trabalhadores em abrir conta na CAIXA, podendo impactar em risco de imagem para o 262 
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Programa; e, III) devolução de parcelas em decorrência de inexistência de conta aberta na CAIXA, 263 

gerando transtornos ao trabalhador, além de impactos operacionais e de atendimento na CAIXA e no 264 

Ministério da Economia. Continuando, apresentou os cenários a seguir: 1) possibilidades mapeadas: 265 

operação de TED com a indicação de conta em outra instituição financeira pelo cidadão no ato do 266 

requerimento; e crédito do benefício em todos os tipos de conta quando indicado pelo cidadão, 267 

incluindo conta corrente; e, 2) benefícios esperados: desburocratização do processo e maior 268 

liberdade de escolha para os trabalhadores; atendimento à regulamentação do Banco Central; e 269 

mitigação do risco de imagem. Finalizando, o Representante da CAIXA declarou que o Banco 270 

apresentava, como proposta para discussão imediata, a prorrogação do prazo de início de vigência da 271 

Resolução nº 822, de 2018, que passaria de 1º de julho de 2019 para 1º de janeiro de 2020; 272 

acrescentando que ficaria para ser discutida até o final deste exercício as questões a seguir: a) 273 

permitir ao trabalhador, no momento do requerimento, a indicação de banco e conta para 274 

recebimento do benefício, de forma que, caso houvesse opção pelo recebimento em outro banco, 275 

fosse realizada transferência dos valores pela CAIXA na data da liberação da parcela; e, b) ajustar 276 

demais regulamentações para permitir crédito em qualquer tipo de conta quando indicado pelo 277 

cidadão. O Vice-Presidente agradeceu pela exposição e, em seguida, abriu as inscrições para 278 

manifestação. O Conselheiro da Força Sindical ressaltou a preocupação de garantir que o trabalhador 279 

recebesse o benefício do seguro-desemprego integralmente, sem qualquer tipo de desconto, fosse 280 

ele de empréstimos ou taxas bancárias. O Conselheiro Titular Representante da CNA, Sr. Roberto 281 

Brant, ponderou que o trabalhador não poderia ficar sempre na tutela do Estado, pois era adulto e 282 

capaz de escolher a forma como gostaria de receber seu benefício. O Conselheiro da NCST ponderou 283 

que esse assunto deveria ter sido levado primeiro ao GTFAT e, se fosse o caso, prorrogar o prazo de 284 

entrada de vigência da Resolução nº 822, de 2018, para o final de 2019. O Conselheiro Suplente 285 

Representante da SETRAB/SEPRT, Sr. Matheus Stivali, observou que de qualquer forma o trabalhador 286 

precisaria ter uma conta para receber seu benefício, acrescentando que a proposta da CAIXA era 287 

exatamente prorrogar o prazo de entrada de vigência da Resolução em referência. O Vice-Presidente 288 

observou que como se tratava simplesmente de prorrogar a entrada de vigência da mencionada 289 

Resolução, e, em face dos argumentos apresentados pela CAIXA, o CODEFAT poderia aprovar 290 

imediatamente a prorrogação de prazo na forma requerida pelo Banco, não sendo registrada 291 

nenhuma manifestação contrária. Assim sendo, o Vice-Presidente indagou se havia mais alguma 292 

manifestação, em não havendo, colocou em votação a prorrogação do início de vigência da Resolução 293 
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nº 822, de 2018, que passaria de 1º de julho de 2019 para 1º de janeiro de 2020, tendo sido aprovada 294 

por unanimidade. O Conselheiro da NCST registrou que não houve encaminhamento de material 295 

desse item. Por oportuno, solicitou que fosse verificada a possibilidade de encaminhamento aos 296 

Conselheiros, em data anterior às reuniões, das apresentações relativas aos itens de deliberação. A 297 

Secretária-Executiva do CODEFAT esclareceu, quanto ao item em tela, que não foi encaminhado 298 

material por se tratar de assunto para discussão, e não de deliberação, tendo o Conselho resolvido 299 

deliberar a matéria na presente reunião, dado que se tratava apenas de prorrogação de prazo. 300 

Quanto às apresentações, informou que as áreas deveriam encaminhar material de apresentação 301 

com até dois dias antes da reunião, entretanto, como iam agregando informações às suas 302 

apresentações, em geral encaminhavam ao final do dia anterior, ou mesmo no dia da reunião. 303 

Declarou que não obstante essa situação, a Secretaria Executiva do CODEFAT buscaria encaminhar as 304 

apresentações dos itens de deliberação com a maior antecedência possível. Na sequência, o Vice-305 

Presidente passou ao tópico V – APRESENTAÇÃO: ITEM 6 - Tema: Aplicação das disponibilidades 306 

financeiras do FAT no Fundo de Investimento Financeiro Curto Prazo, BB-EXTRAMERCADO, pelo 307 

Banco do Brasil/BB-DTVM; solicitando a BB-DTVM que fosse direto às informações do FAT 308 

Extramercado, deixando as questões de cenários internacional e doméstico para apresentação em 309 

outra oportunidade, dado o adiantado da hora. Assim sendo, o Representante da BB-DTVM, Sr. César 310 

Roberto Molinari, relatou que o BB Extramercado Exclusivo FAT, em 30 de abril de 2019, fechou com 311 

patrimônio líquido de R$28,63 bilhões. Informou que a composição atual da carteira do Fundo 312 

apresentava a seguinte distribuição: I) IMA-B: 48,94%; II) IRF-M1: 36,54%; III) IRF-M: 1,46%; e, IV) 313 

OPCOM: 13,06%. O Representante da BB-DTVM finalizou apresentando um comparativo da 314 

rentabilidade do FAT Extramercado, com outros índices, considerando os últimos doze meses, 315 

conforme a seguir, por ordem de rendimento: i) IMA-B: 15,51%; ii) BB Extramercado FAT: 9,75%; iii) 316 

IRF-M: 9,38%; iv) IRF-M1: 6,74%; v) SELIC: 6,40%; vi) CDI: 6,40%; e, vii) IPCA: 4,96%. O Vice-Presidente 317 

agradeceu pela exposição e, em seguida, indagou se havia alguma manifestação, em não havendo, 318 

passou ao ITEM 7 - Tema: Relatório gerencial contendo informações sobre a execução do QUALIFICA 319 

BRASIL e a execução da Escola do Trabalhador, pela Subsecretaria de Capital Humano da Secretaria 320 

de Políticas Públicas para o Emprego. O Coordenador-Geral de Operação da Subsecretaria de Capital 321 

Humano (CGOP/SUCAP/SPPE/SEPEC), Sr. Denis dos Santos Freitas, relatou que o Termo de Execução 322 

Descentralizada nº 02/2017 – UNIRIO apresentava os seguintes resultados: i) meta: 20 mil 323 

trabalhadores; ii) valor: R$40,0 milhões, dos quais apenas R$12,0 milhões foram descentralizados, 324 
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ainda em 2017; e, iii) status: em prestação de contas, tendo o instrumento sido rescindido 325 

unilateralmente pelo então MTb em 20 de novembro de 2018. Em seguida, registrou a situação dos 326 

convênios celebrados com Estados e Municípios: I) convênios celebrados: 43 convênios; II) meta: 19,7 327 

mil trabalhadores; III) recursos empenhados: R$40,51 milhões; IV) recursos repassados: R$00,00; e, V) 328 

status: vigência expirada em dezembro de 2018. O Coordenador-Geral de Operação finalizou 329 

declarando que a Escola do Trabalhador (Termo de Execução Descentralizada nº 01/2017 - UnB) 330 

apresentava os resultados a seguir: i) estimativa de atendimento: 6,0 milhões de trabalhadores; ii) 331 

valor: R$20,0 milhões, dos quais R$5,91 milhões foram descentralizados em 2017, e R$8,08 milhões 332 

em 2018; iii) inscritos na plataforma: 611.328; iv) matrículas realizadas: 1.002.240; e, v) concluintes: 333 

158.213. O Vice-Presidente agradeceu pela exposição e, em seguida, indagou se havia alguma 334 

manifestação, em não havendo, passou ao ITEM 8 - Tema: Boletim de Políticas Públicas de Emprego, 335 

Trabalho e Renda – 1º Trimestre de 2019, pela Equipe do Observatório Nacional do Mercado de 336 

Trabalho da Subsecretaria de Políticas Públicas e Relações do Trabalho da Secretaria de Trabalho. A 337 

Coordenadora do Observatório Nacional do Mercado de Trabalho 338 

(COBTRAB/CGCIPE/SPPRT/STRAB/SEPRT), Sra. Mariana Eugênio Almeida, informou que o Boletim 339 

contemplava os seguintes temas: I) Conjuntura; II) Intermediação de Mão de Obra; III) Seguro-340 

Desemprego; IV) Qualificação Profissional; V) Programas de Geração de Emprego e Renda; V) Abono 341 

Salarial; e, VI) Carteira de Trabalho e Previdência Social. Em seguida, apresentou os indicadores da 342 

conjuntura do mercado de trabalho: i) População Economicamente Ativa – PEA: 105,25 milhões; ii) 343 

quantidade de pessoas ocupadas: 91,86 milhões; iii) quantidade de pessoas desocupadas: 13,39 344 

milhões; iv) taxa de desocupação: 12,7%; v) taxa de informalidade: 40,7%; e, vi) quantidade de 345 

empresas optantes pelo MEI: 8,15 milhões. Prosseguindo, informou os indicadores da intermediação 346 

de mão de obra – IMO: I) quantidade de trabalhadores inscritos: 884,61 mil; II) quantidade de vagas 347 

oferecidas: 283,76 mil; III) quantidade de encaminhamentos realizados: 1,04 milhão; IV) quantidade 348 

de trabalhadores colocados: 105,15 mil; V) quantidade de trabalhadores segurados colocados: 10,19 349 

mil; VI) quantidade de admitidos CAGED: 4,04 milhões; VII) taxa de efetividade dos 350 

encaminhamentos: 10,08%; VIII) taxa de aproveitamento das vagas: 37,06%; e, IX) taxa de colocação 351 

no mercado de trabalho formal: 2,60%. Apontou os principais indicadores do seguro-desemprego 352 

trabalhador formal: i) quantidade de segurados: 1,59 milhão; ii) recursos pagos: R$2,59 bilhões; iii) 353 

percentual de segurados reincidentes: 62,13%; e, iv) taxa de cobertura: 71,18%. Em seguida, passou 354 

aos indicadores das demais modalidades do seguro-desemprego: a) trabalhador doméstico: 57,34 mil 355 
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segurados e R$61,68 milhões de recursos pagos; b) bolsa qualificação: 7,09 mil segurados e R$17,57 356 

milhões de recursos pagos; c) pescador artesanal: 228,42 mil segurados e R$638,91 milhões de 357 

recursos pagos; e d) trabalhador resgatado de condição análoga a de escravo: 98 segurados e 358 

R$199,60 mil de recursos pagos. Passando à qualificação profissional, declarou que a taxa de 359 

aproveitamento dos aprendizes foi da ordem de 39,80%. Relatou que o PROGER apresentava os 360 

seguintes resultados: I) quantidade de contratos firmados:29,98 mil; II) valor total de recursos 361 

repassados: 818,55 milhões; e, III) estoque de empresas contratantes do PROGER: 51,13 mil. A 362 

Coordenadora do Observatório finalizou declarando que foram emitidas 323,50 mil Carteiras de 363 

Trabalho e Previdência Social - CTPS no modelo manual e 1,09 milhão no modelo informatizado. O 364 

Vice-Presidente agradeceu pela exposição e, em seguida, indagou se havia alguma manifestação, em 365 

não havendo, passou ao ITEM 9 - Tema: Situação das prestações de contas de convênios com 366 

recursos do FAT, pela Coordenação-Geral de Prestação de Contas da Secretaria de Políticas Públicas 367 

de Emprego – CGPC/SPPE/SEPEC/ME. O Assessor Técnico da SPPE/SEPEC, Sr. Alexander Parrine, 368 

apresentou quadro demonstrando os valores analisados de dez/2018 até abr/2019, conforme a 369 

seguir: i) total de processos analisados: 78 processos; ii) montante analisado: R$175,91 milhões; iii) 370 

montante a comprovar: R$2,89 milhões; iv) montante a aprovar: R$31,24 milhões; v) montante 371 

aprovado: R$86,01 milhões; vi) montante impugnado: R$7,70 milhões; vii) inadimplência efetiva: 372 

R$43,23 milhões; viii) inadimplência suspensa: R$1,74 milhão; e, ix) saldo aguardando esgotamento 373 

de medidas administrativas: R$44,93 milhões. Relatou que o valor total do passivo, em jan/2014, das 374 

fontes FAT e Tesouro, era no montante de R$2,62 bilhões, apresentando os seguintes resultados da 375 

fonte FAT: i) valores reprovados: R$229,50 milhões; e, ii) valores devolvidos: R$51,28 milhões. O 376 

Assessor Técnico da SPPE finalizou ressaltando que atualmente a análise das prestações de contas 377 

estava priorizando os convênios com maior volume de recursos repassados, e não os mais antigos. O 378 

Coordenador-Geral de Prestação de Contas (CGPC/SPPE/SEPEC), Sr. José Cláudio Santos Mateus, 379 

acrescentou que o foco da análise passou a ser no volume de recursos, ao invés de volume de 380 

processos. Informou que estava sendo elaborado Relatório Trimestral Situacional e de Produtividade 381 

com a finalidade de dar continuidade ao processo de transparência adotado pela atual gestão quanto 382 

à situação do passivo de prestação de contas. O Conselheiro da SPPE/SEPEC complementou, 383 

efetuando os seguintes registros: i) informou que seria entregue a cada Conselheiro o mencionado 384 

relatório; ii) destacou o esforço da Secretaria em dar celeridade às análises das prestações de contas; 385 

e, iii) declarou que estavam buscando aumentar a equipe de colaboradores da CGPC. O Presidente 386 
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agradeceu pela exposição e, em seguida, abriu as inscrições para manifestação. O Presidente do 387 

FONSET ponderou sobre a necessidade de se verificar a destinação dos bens móveis adquiridos com 388 

recursos do FAT, haja vista o encerramento dos convênios. O Conselheiro da SPPE/SEPEC relatou que 389 

estavam verificando o procedimento legal para dar baixa nos bens móveis do FAT, especialmente a 390 

sua doação aos convenentes, ou outra destinação aos referidos bens. Na sequência, o Vice-Presidente 391 

passou ao tópico VI – OUTROS ASSUNTOS: ITEM 10 - Entrega dos seguintes documentos: 10.1 – 392 

Resumo das discussões da 149ª Reunião Ordinária do GTFAT, realizada em 23 de abril de 2019; 10.2 393 

- Boletim de Informações Financeiras do FAT – 1º Bimestre/2019; 10.3 - Informativo da Secretaria 394 

de Políticas Públicas de Emprego - SPPE/SEPEC/ME sobre a situação das prestações de contas de 395 

convênios com recursos do FAT; 10.4 - Boletim de Políticas Públicas de Emprego, Trabalho e Renda 396 

– 1º Trimestre de 2019; e, 10.5 - Relatório de Execução da PDE – REL-PDE. O Vice-Presidente 397 

informou que os documentos em referência se encontravam na mídia digital entregue aos 398 

Conselheiros no início dos trabalhos. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e esgotada a 399 

Pauta, o Vice-Presidente deu por encerrada a reunião, agradecendo a presença de todos. E, para 400 

constar, eu, Suely Barrozo Lopes, Secretária-Executiva do CODEFAT, lavrei a presente Ata que, após 401 

aprovada, será assinada pelo Presidente do CODEFAT, demais membros do Colegiado e por mim. 402 
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