
RESOLUÇÃO Nº 721, DE 30 DE OUTUBRO DE 2013 (*) 
 

Estabelece critérios para distribuição de recursos da 
ação “Manutenção, Modernização e Ampliação da Rede 
de Atendimento do Programa Seguro-Desemprego no 
âmbito do Sistema Nacional de Emprego – SINE”, para 
execução integrada das ações do Sistema Público de 
Emprego, Trabalho e Renda, no âmbito do Sistema 
Nacional de Emprego - SINE, e dá outras providências. 

 

O Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador – CODEFAT, no uso das 
atribuições que lhe confere o inciso V do art. 19 da Lei nº. 7.998, de 11 de janeiro de 1990, 
resolve: 

 
Art. 1º Estabelecer critérios para a distribuição dos recursos relativos à ação 

orçamentária Manutenção, Modernização e Ampliação da Rede de Atendimento do 
Programa Seguro-Desemprego no âmbito do Sistema Nacional de Emprego – SINE. 

 
Art. 2º As ações relativas à orientação profissional e intermediação de mão-de-obra 

e à habilitação do trabalhador ao Seguro-Desemprego, executadas no âmbito do Sistema 
Nacional de Emprego, a serem custeadas com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador 
– FAT, terão seus recursos distribuídos conforme previstos na Ação Orçamentária “Ação 20JT - 
Manutenção, Modernização e Ampliação da Rede de Atendimento do Programa Seguro-
Desemprego no âmbito do Sistema Nacional de Emprego – SINE”, constante da Lei 
Orçamentária Anual – LOA, e sendo que, para fins de cálculo, serão considerados os 
seguintes parâmetros:  

 
I – A distribuição será feita a partir da verificação de dados de execução física dos 

convenentes e de resultados do Estudo de Custos do SINE, realizado pela Universidade de 
Brasília - UnB e respectiva metodologia de cálculo dos custos; 

 
II - Os resultados da execução física serão aqueles constantes da Base de Gestão do 

Sistema MTE Mais Emprego, para as 14 atividades contempladas no estudo, executadas nos 
postos de atendimento do SINE; 

 
III – Considerar-se-á os tempos médios necessários para a execução de cada uma 

dessas atividades, conforme valores identificados no Estudo de Custos do SINE, realizado 
pela Universidade de Brasília - UnB; 

 
IV - Considerar-se-á o custo por minuto de atendimento de um posto do SINE, 

calculado pelo Estudo de Custos do SINE, qual seja, R$ 0,3345 (trinta e três centavos); 
 
V - Considerar-se-á o tempo de cada convenente, para a execução de cada atividade, 

como sendo o resultado da multiplicação do resultado físico da atividade num período 
recente de 12 meses (conforme inciso II, § 1º acima), multiplicado pelo tempo médio de cada 
atividade; 

 



VI - Considerar-se-á o valor devido a cada convenente, como sendo o resultado 
obtido da multiplicação do tempo total do convenente pelo custo de atendimento por 
minuto; 

 
VII - O recurso total a distribuir para todos os convenentes será o somatório dos 

valores de cada convenente, calculados no item anterior; 
 
VIII – O período de execução dos recursos relativos ao exercício de 2013 serão 

excepcionalmente para um período de 04 (quatro) meses; e 
 
IX – Na eventualidade de algum convênio não ser aditado, os recursos que seriam 

destinados a este convenente, por meio desta distribuição de recursos, ficará à 
disponibilidade para distribuição entre os demais convenentes existentes na mesma Unidade 
da Federação. 

 
IX - No caso de o convenente não receber os recursos em razão do andamento da 

execução vigente, o respectivo montante ficará disponível para distribuição entre os demais 
convênios, verificada a viabilidade técnica de execução dos recursos pelos possíveis 
destinatários. (Redação dada pela Resolução nº 722/2013) 

 
X – Na eventualidade de cancelamento ou encerramento de algum convênio, o 

montante previsto para este convenente ficará disponível para distribuição entre os demais 
convênios existentes, no mesmo município, verificada a viabilidade técnica de execução dos 
recursos pelos possíveis destinatários. (Incluído pela Resolução nº 722/2013) 

 
§ 1º Para o exercício de 2013, serão utilizados resultados das seguintes atividades, 

disponíveis na referida Base de Gestão: inscritos, verificação de oportunidades, 
encaminhamentos, convocação aceita, requerimentos do benefício do Seguro-Desemprego.  

 
§ 2º Para a obtenção dos dados, será considerado um período de 12 meses 

disponível na Base de Gestão, que, no caso do presente exercício, utilizar-se-á o período de 
setembro de 2012 a agosto de 2013. 

 
§ 3º Considerando-se a disponibilidade de recursos, em havendo recursos totais a 

distribuir num montante menor que o resultado encontrado com base no custo de 
atendimento por minuto (R$0,3345), será aplicado para todos os convenentes, o percentual 
do recurso disponível, em relação ao custo total. 

 
§4º O custo por minuto de atendimento de um posto do SINE poderá ser atualizado 

monetariamente pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA. (Incluído pela 
Resolução nº 848/2019) 

 
Art. 3º Excepcionalmente, para o exercício de 2013, não haverá diferenciação de 

percentual específico entre as diversas regiões do país. 
 
Art. 3º Excepcionalmente, para os exercícios de 2013 e 2014, não haverá 

diferenciação de percentual específico entre as diversas regiões do país. (Redação dada pela 
Resolução nº 728/2014) 

 



Art. 4º Nos casos dos convênios dos municípios de Guarulhos, Salvador, Santo André 
e São Paulo, cujos recursos já foram empenhados, manter-se-ão os valores já pactuados, 
considerando-se o período de execução de 12 meses. 

 
Art. 5º A transferência de recursos para a ação ‘Pesquisa sobre Emprego e 

Desemprego – PED’ priorizará sua continuidade, que considerará os executores que 
realizaram a pesquisa no exercício anterior, bem como a necessidade de coordenação, 
articulação, divulgação e aprimoramentos da Pesquisa. 

 
Art. 6º A alocação dos recursos de investimento deverá priorizar a ampliação da 

informatização da rede com o sistema MTE Mais Emprego.  
 
Art. 7º A Secretaria de Políticas Públicas de Emprego – SPPE, ao fixar o número de 

parcelas para a transferência de recursos, deverá observar, além da programação 
orçamentária e financeira do Governo Federal, o cronograma de desembolso e o 
detalhamento da execução física do objeto previsto no plano de trabalho apresentado pelo 
proponente.  

 
Parágrafo único. As transferências de recursos de que trata esta Resolução ficam 

condicionadas às programações orçamentária e financeira do Governo Federal.  
 
Art. 8º O plano de trabalho deverá prever detalhamento de recursos financeiros e 

definição de contrapartida, obedecendo aos limites estabelecidos pela Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e à Instrução Normativa nº 1, de 15 de janeiro de 1997, da Secretaria do 
Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, e suas alterações, e demais normas pertinentes à 
matéria.   

 
Art. 9º Os planos de trabalho dos convênios firmados para execução das ações do 

Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda, no âmbito do SINE, poderão prever aplicação 
dos recursos do Orçamento Anual por até doze meses, contados da data de assinatura do 
convênio ou termo aditivo.  

 
Art. 10. A SPPE/MTE estabelecerá normas complementares, em consonância com o 

disposto nesta Resolução. 
 
Art. 11. Ficam revogadas as Resoluções CODEFAT nº 563, de 19 de dezembro de 

2007, nº 644, de 27 de maio de 2010 e nº 702, de 25 de outubro de 2012. 
 
Art. 12. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 

QUINTINO MARQUES SEVERO 
Presidente do CODEFAT 

 

 
(*) Republicada por ter saído, no DOU nº 212, de 31.10.2013, Seção 1, pág. 105, com incorreção no 
original. 
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