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CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR 

ATA DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GTFAT 

 
DATA: 24 de outubro de 2019. 

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

PARTICIPANTES: Suely Barrozo Lopes, Secretária-Executiva do CODEFAT e Coordenadora do Grupo 

Técnico do FAT; Matheus Stivali, Representante Titular da Secretaria de Trabalho 

(STRAB/SEPRT/ME); Luiz Guilherme Pinto Henriques, Representante Titular da Secretaria Especial 

de Fazenda (FAZENDA/ME); Lucilene Estevam Santana, Representante Titular da Secretaria de 

Políticas Públicas de Emprego (SPPE/SEPEC/ME); Luiz Carlos Galvão de Melo, Representante 

Titular do BNDES; Diene Batista Pereira, Representante Suplente do MAPA; Geraldo Gonçalves de 

Oliveira Filho, Representante Titular da NCST; Marcos Valério de Castro, Representante Suplente 

da Força Sindical; Fábio Bandeira Guerra, Representante Titular da CNI; Carlos Alberto 

D’Ambrosio, Representante Titular da CNC; Renato Conchon, Representante Titular da CNA; 

Sebastião Antunes Duarte, Representante Titular da CNTur; Thiago Luiz Ticchetti, Representante 

Titular da CNT; e, Damião Cordeiro de Moraes, Representante Suplente da CONSIF. Convidados: 

Marília Pessoa, Representante da CONJUR; e, Marcelo Gavião, Representante do FONSET. 

 

 
Aos vinte e quatro dias do mês de outubro de dois mil e dezenove, no Edifício do Ministério da 1 

Economia, teve início a Centésima Quinquagésima Segunda Reunião Ordinária do Grupo Técnico 2 

do Fundo de Amparo ao Trabalhador (GTFAT), sob a coordenação da Secretária-Executiva do 3 

CODEFAT, Sra. Suely Barrozo Lopes. Tópico I – ABERTURA: A Coordenadora do GTFAT 4 

cumprimentou os presentes e, em seguida, registrou as ausências dos Representantes da 5 

SDIC/SEPEC/ME, CUT, UGT e CSB, em virtude de compromissos assumidos anteriormente, e da 6 

CTB., em razão de problemas no embarque para Brasília, na presente data. Na sequência, passou 7 

ao Tópico II – APROVAÇÃO DE ATA: ITEM 1 - Ata da 151ª Reunião Ordinária, realizada em 22 de 8 

agosto de 2019. A Coordenadora do GTFAT indagou se havia alguma manifestação, em não 9 

havendo, colocou o item em votação, tendo sido aprovado por unanimidade. Prosseguindo, 10 

passou ao Tópico III – ASSUNTOS PARA DISCUSSÃO: ITEM 2 – Proposta de Resolução que 11 

estabelece prioridade no uso de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT para 12 

desenvolvimento do Sistema de Informações Gerenciais do Fundo de Amparo ao Trabalhador - 13 

SIGFAT. O Coordenador-Geral de Recursos Financeiros do Departamento de Gestão de Fundos da 14 

Secretaria Especial de Fazenda (CGFIN/DEF/FAZENDA/ME), Sr. Paulo César Bezerra de Souza, 15 

relatou que o Tribunal de Contas da União (TCU), por meio do Acórdão nº 15.129/2018-TCU-16 

Primeira Câmara, aprovou as contas do FAT relativas ao exercício de 2015, dando quitação aos 17 

responsáveis, com ressalvas, e determinou à CGFAT o que se segue: ITEM 9.4.1 - Apresente Plano 18 
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de Ação para implementação do Sistema de Informações Gerenciais do FAT (Sigfat). Declarou que 19 

em atendimento à mencionada recomendação, a Secretaria de Trabalho (STRAB/SEPRT/ME) 20 

encaminhou ao TCU, em 16 de outubro de 2019, o referido Plano de Ação, sob a responsabilidade 21 

das seguintes unidades do ME: i) Diretoria de Gestão Estratégica - DGE: mapeamento de 22 

processos; ii) Diretoria de Gestão de Pessoas - DGP: mapeamento de competências; e, iii) Diretoria 23 

de Tecnologia da Informação - DTI: desenvolvimento e implementação do Sistema. Relatou que o 24 

Acórdão em referência ainda trazia as seguintes determinações em seu Item 9.4.2, registrando o 25 

status em que se encontravam: I) promover ações para o CODEFAT regulamentar a 26 

operacionalização do FAT Constitucional, as diretrizes para aplicação dos recursos, e mecanismos 27 

de controle de regularidade e efetividade das aplicações - em estudo; II) mapear competências da 28 

CGFAT – integra o Plano de Ação; III) criar ação orçamentária própria para custear as despesas 29 

para realização de supervisões e de ações de capacitação – atendida; IV) elaborar procedimentos 30 

de supervisão com base na utilização dos sistemas contábeis e operacionais - em estudo; V) 31 

formalizar, por meio de manuais, as rotinas executadas pela CGFAT – integra o Plano de Ação; e, 32 

VI) elaborar anualmente planejamento para as ações de supervisão - em estudo. Finalizando, o 33 

Coordenador-Geral da CGFIN ressaltou que a proposta de resolução em tela visava propor ao 34 

CODEFAT que determinasse prioridade no uso de recursos do FAT para o desenvolvimento do 35 

SIGFAT, o qual seria financiado com recursos do Fundo aprovados no Orçamento Geral da União 36 

para custeio de suas ações discricionárias. A Coordenadora do GTFAT abriu as inscrições para 37 

manifestação. O Representante Suplente da CONSIF, Sr. Damião Cordeiro de Morais, questionou o 38 

desenvolvimento do SIGFAT pela DATAPREV, indagando se não seria o caso de realizar licitação 39 

para escolher uma empresa para desenvolver o Sistema. O Representante Titular da CNT, Sr. 40 

Thiago Luiz Ticchetti, indagou em que estágio parou o desenvolvimento do SIGFAT, que já durava 41 

15 anos, e quanto já havia sido gasto ou iria ser gasto. O Representante Titular da CNA, Sr. Renato 42 

Conchon, observou que o cronograma para atendimento das recomendações do TCU iria até 2022, 43 

inclusive a conclusão do SIGFAT, registrando que parecia muito longo. A Coordenadora do GTFAT 44 

esclareceu que a parte do SIGFAT entregue no passado não teria mais condições tecnológicas de 45 

ser utilizada, tendo sido custeada com recursos do extinto Ministério do Trabalho (Tesouro), e não 46 

do FAT. Observou que o TCU havia determinado no acórdão o desenvolvimento de um novo 47 

Sistema, sem menção a resgate do antigo. Relatou que não havia definição de que seria a 48 

DATAPREV a responsável pelo desenvolvimento do SIGFAT, estando prevista a realização de 49 

licitação. O Representante Titular da STRAB, Sr. Matheus Stivali, ponderou que como o 50 

cronograma de desenvolvimento do SIGFAT havia sido enviado ao TCU, os gestores do Ministério 51 
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responderiam pelos cumprimentos dos prazos nele estabelecido. Observou que houve todo um 52 

esforço no sentido de engajar diversas áreas do Ministério a fim de planejar o desenvolvimento de 53 

um sistema moderno, composto de vários módulos. O Representante da CONSIF propôs a inclusão 54 

na proposta de resolução em tela de um prazo para finalização do SIGFAT, que poderia ser de 55 

acordo com o cronograma apresentado ao TCU, bem como que se criasse um Grupo de Trabalho 56 

com representantes do CODEFAT para acompanhar o desenvolvimento do Sistema. A 57 

Coordenadora do GTFAT indagou se havia mais alguma manifestação, em não havendo, colocou o 58 

item em apreciação, tendo sido considerado apto para ser encaminhado ao CODEFAT com as 59 

propostas do Representante da CONSIF de estabelecimento de prazo para conclusão do SIGFAT e 60 

de criação de um Grupo de Trabalho Especial (GTE) para acompanhamento do desenvolvimento 61 

do Sistema. Em seguida, a Coordenadora do GTFAT passou ao ITEM 3 – Proposta de Resolução 62 

que estabelece normas para envio de dados e informações das instituições financeiras sobre as 63 

aplicações de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT em depósitos especiais 64 

remunerados e em empréstimo constitucional ao BNDES. O Coordenador-Geral da CGFIN relatou 65 

que constava do Acórdão nº 15.129/2018-TCU-Primeira Câmara a seguinte determinação: Item 9.5 66 

– determinar ao Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (CODEFAT), com 67 

fundamento no art. 208, § 2º, do RI/TCU, considerando suas competências normativas previstas na 68 

Resolução CODEFAT 596/2009, que estabeleça, nas normas que regulam as aplicações dos 69 

depósitos especiais e os empréstimos constitucionais, a obrigatoriedade de envio periódico de 70 

relatórios analíticos de desembolso e retorno dos programas financiados com recursos do FAT, 71 

para possibilitar a realização de conferência dos valores apresentados nos demonstrativos 72 

encaminhados pelas instituições financeiras que aplicam recursos do fundo, informando ao 73 

Tribunal de Contas da União, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da ciência desta 74 

deliberação, acerca das providências adotadas; (prazo vence em 16/12/2019). Registrou que em 75 

atendimento a presente recomendação, estava sendo apresentada a proposta de resolução em 76 

tela com as seguintes finalidades: i) as instituições financeiras deverão enviar dados das aplicações 77 

do FAT em depósitos especiais e em empréstimos constitucional ao BNDES, por meio do Sistema 78 

de Acompanhamento da Execução do PROGER – SAEP; ii) o SAEP fará cotejamento entre os dados 79 

de desembolsos e retornos e os dados dos extratos financeiros das aplicações, e emitirá relatório 80 

de conformidade; iii) dados analíticos serão utilizados no processo de supervisão das aplicações; e, 81 

iv) as instituições financeiras anualmente enviarão à SE-CODEFAT relatórios gerenciais das 82 

aplicações dos recursos do FAT, contendo dados, avaliações e análises das aplicações. A 83 

Coordenadora do GTFAT abriu as inscrições para manifestação. O Representante da CONSIF 84 
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observou que o art. 3º da presente proposta de resolução estabelecia que as instituições 85 

financeiras encaminhariam relatórios gerenciais anuais, ponderando que não parecia razoável que 86 

informações importantes fossem apresentadas aos conselheiros do CODEFAT apenas uma vez ao 87 

ano. O Coordenador-Geral da CGFIN observou que eram entregues aos conselheiros, 88 

bimestralmente, nas reuniões ordinárias do CODEFAT, relatórios de execução financeira do FAT. A 89 

Coordenadora-Geral de Fomento à Geração de Emprego da Subsecretaria de Emprego da 90 

Secretaria de Políticas Públicas de Emprego da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e 91 

Competitividade (CGEM/SEMP/SPPE/SEPEC/ME), Sra. Lucilene Estevam Santana, declarou que 92 

semestralmente era entregue aos conselheiros o Informe PROGER, e bimestralmente, nas 93 

reuniões ordinárias do CODEFAT, o Relatório de Execução da Programação Anual da Aplicação dos 94 

Depósitos Especiais do FAT (REL-PDE). A Coordenadora do GTFAT esclareceu que os relatórios 95 

gerenciais anuais previstos nesta resolução não contemplavam todos os recursos do FAT, mas sim 96 

os de depósitos especiais (PROGER) e os de empréstimos do Fundo ao BNDES (FAT Constitucional). 97 

Observou que o Canal CODEFAT permitiria aos membros do GTFAT e do CODEFAT acompanhar a 98 

qualquer momento informações da execução das ações de políticas públicas custeadas com 99 

recursos do FAT. O Representante Titular do BNDES, Sr. Luiz Carlos Galvão de Melo, declarou que 100 

o Banco entendia que algumas informações eram cobertas pelo sigilo fiscal, estando essa questão 101 

em discussão na Advocacia-Geral da União (AGU), haja vista divergência de entendimento com o 102 

extinto Ministério do Trabalho. Além disso, ressaltou que o tema também estava em discussão no 103 

âmbito do Supremo Tribunal Federal (STF). A Coordenadora do GTFAT indagou se havia mais 104 

alguma manifestação, em não havendo, colocou o item em apreciação, tendo sido considerado 105 

apto para ser encaminhado ao CODEFAT. Prosseguindo, passou ao ITEM 4 – Proposta de 106 

Resolução que altera a de nº 824, de 11 de março de 2019, que dispõe sobre o funcionamento 107 

de unidades de atendimento do SINE durante a transição da modalidade de convênios para a de 108 

transferência automática entre fundos do trabalho de que trata a Lei nº 13.667, de 17 de maio 109 

de 2018, para execução das ações e serviços disponíveis na Rede do Sistema Nacional de 110 

Emprego – SINE. O Coordenador-Geral do Sistema Nacional de Emprego da Subsecretaria de 111 

Emprego da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego da Secretaria Especial de Produtividade, 112 

Emprego e Competitividade (CGSINE/SEMP/SPPE/SEPEC/ME), Sr. Pedro Lucas da Cruz Pereira 113 

Araújo, relatou que a proposta em tela visava: i) autorizar as unidades de atendimento do SINE 114 

que estivessem em funcionamento a continuarem prestando regularmente as ações e serviços 115 

disponíveis na Rede SINE, até 31 de dezembro de 2020; ii) autorizar, da mesma forma, também as 116 

unidades de atendimento do SINE que estivessem em funcionamento em decorrência de convênio 117 
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do SINE com vigência encerrada em data anterior à publicação da Lei nº 13.667/2018; e, iii) 118 

estabelecer que os entes federados responsáveis pelas unidades de atendimento do SINE que 119 

tiverem o seu funcionamento continuado nos termos da Resolução nº 824, de 2019, deveriam 120 

continuar a cumprir todas as cláusulas pactuadas anteriormente no âmbito dos convênios 121 

extintos, observadas as demais normas de regência, no que coubesse. Declarou que as propostas 122 

em tela teriam por objetivo dar cobertura para a continuidade de funcionamento dessas unidades 123 

de atendimento do SINE, haja vista que se encontravam em andamento as providências para a 124 

transição. Finalizando, o Coordenador-Geral da CGSINE ressaltou que seria de interesse mútuo do 125 

Governo Federal e dos entes parceiros a manutenção da rede de atendimento em funcionamento. 126 

A Coordenadora do GTFAT abriu as inscrições para manifestação. O Representante do FONSET, Sr. 127 

Marcelo Gavião, solicitou que fosse informado quais entes federados já haviam solicitado adesão à 128 

nova sistemática de transferências de recursos na modalidade fundo a fundo. A Coordenadora do 129 

GTFAT informou que seria solicitada à SPPE a referida informação para posterior envio ao FONSET. 130 

A Coordenadora do GTFAT indagou se havia mais alguma manifestação, em não havendo, colocou 131 

o item em apreciação, tendo sido considerado apto para ser encaminhado ao CODEFAT. 132 

Prosseguindo, passou ao ITEM 5 - Proposta de Resolução que altera a ementa e dispositivos da 133 

Resolução nº 825, de 26 de março de 2019, que regulamenta procedimentos e critérios para a 134 

transferência automática de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT aos respectivos 135 

fundos do trabalho dos Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do artigo 12 da Lei nº 136 

13.667, de 17 de maio de 2018. O Coordenador-Geral da CGSINE esclareceu que a alteração da 137 

ementa seria apenas para incluir a expressão “e dá outras providências”, uma vez que a presente 138 

proposta de resolução trataria também de adesão sem transferência de recursos. Em seguida, 139 

apresentou as demais propostas de alterações: i) estabelecer que no exercício de 2020, assim 140 

como no exercício de 2019, seriam elegíveis à transferência automática de recursos os entes 141 

federados que tivessem convênio plurianual do SINE vigente na data de publicação da Lei nº 142 

13.667, de 2018; ii) dispor que no exercício de 2020, assim como no exercício de 2019, 143 

excepcionalmente, seria permitida a formalização da pactuação por meio de autuação de processo 144 

administrativo específico; iii) determinar que no exercício de 2020, assim como no exercício de 145 

2019, excepcionalmente, o Plano de Ações e Serviços aprovado pelo respectivo Conselho do 146 

Trabalho, Emprego e Renda não seria exigido no momento da formalização da pactuação, 147 

devendo ser apresentado previamente à transferência de recursos; iv) estabelecer que a 148 

distribuição de recursos do exercício de 2020 para o Bloco de Gestão e Manutenção da Rede de 149 

Atendimento dar-se-ia em parcela única e deveria considerar o que constava nos incisos I a X do 150 
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art. 2º da Resolução CODEFAT nº 721, de 30 de outubro de 2013; e, v) dispor que o Ministério da 151 

Economia poderia regulamentar processo específico de adesão ao SINE sem transferência 152 

automática de recursos do FAT. Concluindo, o Coordenador-Geral da CGSINE apresentou as 153 

justificativas para as alterações propostas: I) a Portaria nº 424/2019 estabeleceu novo limite de 154 

empenho para a SPPE, no exercício de 2019: R$5.817.219,00; II) para o exercício de 2019 fez-se 155 

necessário destinar, aproximadamente, R$2,1 milhões para a conclusão do desenvolvimento do 156 

módulo de operacionalização dos repasses fundo a fundo na Plataforma +Brasil, e outros R$500,0 157 

mil para a implantação de melhorias nos sistemas de informação que dão suporte ao SINE; III) a 158 

conclusão do módulo dos repasses fundo a fundo da Plataforma +Brasil seria requisito 159 

indispensável, pois viabilizará o acompanhamento da utilização dos recursos do FAT pelos 160 

Conselhos, possibilitando rastrear todos os pagamentos realizados; e, IV) considerando o baixo 161 

valor total disponível para repasse, julgou-se que não seria razoável exigir que os entes parceiros 162 

apresentassem um Plano de Ações e Serviços para ser inteiramente executado no exercício de 163 

2019, que estava perto do encerramento. A Coordenadora do GTFAT abriu as inscrições para 164 

manifestação. O Representante do FONSET sugeriu que fosse elaborada redação dando prioridade 165 

para os entes federados que funcionavam no modelo anterior, mas sem impedir a entrada de 166 

outros. O Representante Titular da NCST, Sr. Geraldo Gonçalves de Oliveira Filho, observou que o 167 

Ministério já havia sinalizado poucos recursos, não vendo muito sentido na proposta. O 168 

Coordenador-Geral da CGSINE ponderou que isso diminuiria o já baixo volume de recursos a ser 169 

repassado para os entes federados. Assim sendo, a Coordenadora do GTFAT indagou junto aos 170 

Representantes do GTFAT sobre quem concordava com a redação original proposta pelo 171 

Ministério, ou seja, sem a possibilidade de entrada de outros entes federados, tendo sido 172 

registradas 12 manifestações favoráveis, dos 13 presentes. A Coordenadora do GTFAT indagou se 173 

havia mais alguma manifestação, em não havendo, colocou o item em apreciação, tendo sido 174 

considerado apto para ser encaminhado ao CODEFAT conforme a proposta apresentada pelo 175 

Ministério. Na sequência, passou ao ITEM 6 - Proposta de Resolução que altera a Resolução nº 176 

826, de 26 de março de 2019, que dispõe sobre as diretrizes para o compartilhamento do banco 177 

de dados do Sistema Nacional de Emprego – SINE com pessoas jurídicas de direito privado, com 178 

ou sem fins lucrativos, incluindo sociedades empresárias (empresas), associações, entidades 179 

filantrópicas e entidades sindicais que exerçam atividades de intermediação de mão de obra. O 180 

Coordenador-Geral da CGSINE declarou que a proposta em tela propunha: i) identificar o SINE 181 

como origem dos dados do trabalhador; ii) requerer feedback do parceiro habilitado à SPPE, 182 

quanto ao resultado do processo de habilitação; iii) permitir que o parceiro habilitado possa fazer 183 
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uso da sigla SINE, suas marcas e logomarcas, utilizadas separada ou conjuntamente, para 184 

identificar informação proveniente do banco de dados do SINE e divulgar a parceria firmada com o 185 

Governo Federal no projeto “SINE Aberto”; e, iv) estabelecer que o Ministério da Economia, por 186 

meio da SPPE, poderá divulgar em sítio eletrônico os parceiros habilitados e as soluções 187 

tecnológicas que fizerem uso do banco de dados do SINE. A Coordenadora do GTFAT abriu as 188 

inscrições para manifestação. O Representante da NCST manifestou preocupação com eventual 189 

precarização do trabalho, defendendo atuação da fiscalização trabalhista sobre as contratações 190 

oriundas do compartilhamento do banco de dados do SINE. O Representante da CONSIF defendeu 191 

maior controle sobre o trânsito das informações do trabalhador, especialmente no caso de 192 

empresa que transferia informações para outra, ressaltando se não seria o caso de restringir essa 193 

prática. O Coordenador-Geral da CGSINE observou, quanto à eventual precarização do trabalho, 194 

que o projeto de compartilhamento do banco de dados do SINE não era nem melhor e nem pior 195 

de que outras formas de intermediação de mão de obra já utilizadas, ressaltando que toda e 196 

qualquer contratação estava sujeita à fiscalização do trabalho. Declarou que os dados eram 197 

repassados de forma desindentificada, estando assim resguardadas as informações pessoais do 198 

trabalhador. A Coordenadora do GTFAT indagou se havia mais alguma manifestação, em não 199 

havendo, colocou o item em apreciação, tendo sido considerado apto para ser encaminhado ao 200 

CODEFAT. Prosseguindo, passou ao tópico IV – EXTRA PAUTA: ITEM 7 - Proposta de Resolução 201 

que altera a de nº 831, de 21 de maio de 2019, que estabelece critérios e diretrizes para 202 

instituição, credenciamento e funcionamento dos Conselhos do Trabalho, Emprego e Renda – 203 

CTER, nos Estados, Distrito Federal e Municípios, no âmbito do Sistema Nacional de Emprego – 204 

SINE, nos termos da Lei nº 13.667, de 17 de maio de 2018. A Coordenadora do GTFAT indagou se 205 

os representantes do Grupo concordavam com a inclusão desse item extra pauta, o que contou 206 

com a anuência de todos. Assim sendo, relatou que a presente proposta visava: i) permitir, 207 

excepcionalmente, até o dia 30 de junho de 2020, que o credenciamento dos Conselhos de 208 

Trabalho, Emprego e Renda pudesse ser realizado por meio de autuação de processo 209 

administrativo específico, devendo para tanto serem apresentados os seguintes documentos: lei 210 

de criação, decreto de regulamentação, resolução de aprovação do regimento interno, resolução 211 

de eleição do presidente e do vice-presidente e composição do CTER; e, ii) estabelecer que o 212 

credenciamento realizado por meio de processo administrativo específico supriria, até 30 de junho 213 

de 2020, a exigência de credenciamento no Sistema de Gestão dos Conselhos do Trabalho, 214 

Emprego e Renda – SG-CTER. Em seguida, a Coordenadora do GTFAT abriu as inscrições para 215 

manifestação. O Representante da CONSIF solicitou esclarecimentos sobre a alteração da gestão 216 
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do contrato DATAPREV. A Coordenadora do GTFAT explicou que no extinto Ministério do Trabalho 217 

(MTb) o gerenciamento do contrato DATAPREV ficava à cargo da Secretaria de Políticas Públicas 218 

de Emprego (SPPE), sendo que a gestão técnica (aspecto tecnológico) ficava sob a 219 

responsabilidade da Coordenação-Geral de Informática (CGI). Declarou que com a criação do 220 

Ministério da Economia (ME), a gestão do contrato ficou inteiramente a cargo da Diretoria de 221 

Tecnologia da Informação (DTI). A Coordenadora do GTFAT indagou se havia mais alguma 222 

manifestação, em não havendo, colocou o item em apreciação, tendo sido considerado apto para 223 

ser encaminhado ao CODEFAT. Prosseguindo, informou que o MAPA havia encaminhado à 224 

Secretaria Executiva do CODEFAT, na manhã da presente data, a inclusão do seguinte item extra 225 

pauta: Proposta de Resolução que dispõe sobre a concessão do seguro-desemprego aos 226 

pescadores artesanais durante o período de proibição da pesca, estabelecida pela Portaria nº 227 

XX, de outubro de 2019, e dá outras providências. A Coordenadora do GTFAT indagou se os 228 

representantes do Grupo concordavam com a inclusão desse item extra pauta, o que contou com 229 

a anuência da maioria, sendo registrada manifestação contrária apenas do Representante Titular 230 

da CNI, Sr. Fábio Bandeira Guerra, o qual justificou que não tinha orientação da Confederação 231 

sobre o assunto. Assim sendo, passou a palavra ao MAPA para apresentação do presente item 232 

extra pauta. A Representante Suplente do MAPA, Sra. Diene Batista Pereira, informou que 233 

basicamente a proposta seria no sentido de pagar duas parcelas adicionais do seguro-desemprego 234 

para os pescadores artesanais que exerciam suas atividades nas regiões atingidas pelo 235 

derramamento de óleo na costa brasileira, acrescentando que a área jurídica do Ministério estaria 236 

à disposição para esclarecimentos adicionais. A Consultora Jurídica Adjunta do MAPA, Sra. Beatriz 237 

Almeida, complementou, relatando que o acidente com óleo, ocorrido na costa marítima 238 

brasileira, havia atingido cerca de 200 municípios da região nordeste, acrescentando que o MAPA 239 

havia aprovado decreto prorrogando defeso na região. Observou que estimativas apontavam que 240 

cerca de 70 mil pescadores se encontravam sem nenhuma renda, haja vista que a comercialização 241 

dos pescados estava comprometida em razão do temor dos compradores de que os peixes 242 

estivessem contaminados. Destacou que o MAPA não vislumbrava empecilho jurídico para 243 

prorrogar o período de defeso na região atingida pelo derramamento de óleo, razão pela qual 244 

submetia essa matéria ao GTFAT, para, caso houvesse concordância, encaminhá-la ao CODEFAT, 245 

instância competente para deliberar sobre o pagamento de parcelas adicionais do seguro-246 

desemprego ao pescador artesanal. O Coordenador-Geral da CGGB observou que a concessão do 247 

seguro-desemprego para pescadores artesanais estava prevista no caso de defeso, ou seja, 248 

durante o período de proibição de pesca, ressaltando que a presente proposta de resolução fazia 249 
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referência à situação de desemprego involuntário e de situação emergencial, o que não se 250 

aplicaria ao caso em tela. A Consultora Jurídica Adjunta do MAPA se comprometeu a encaminhar 251 

nova minuta de proposta de resolução devidamente revisada/ajustada. O Assessor da 252 

CONJUR/MAPA, Sr. João de Carvalho, complementou, observando que a portaria a ser editada 253 

pelo MAPA estabeleceria defeso em razão de grave contaminação ambiental, devendo contemplar 254 

duas parcelas adicionais do seguro-desemprego para pescadores que já tivessem recebido 255 

parcelas em 2019. O Representante da STRAB/SEPRT relatou que alguns parlamentares da região 256 

nordeste fizeram contato com o Ministério para tratar dessa questão do derramamento de óleo, 257 

acrescentando que o assunto já havia sido levado ao Presidente do CODEFAT, ficando acordado 258 

que seria submetido ao GTFAT e, posteriormente, à Consultoria Jurídica de Direito Trabalhista 259 

para manifestação, visando subsidiar eventual aprovação ad referendum. O Consultor Jurídico de 260 

Direito Trabalhista, Sr. Agostinho Netto, relatou que o pescador artesanal, diante da contingência 261 

de ficar impedido de exercer sua atividade, poderia, eventualmente, mediante autorização do 262 

CODEFAT, receber parcela adicional do seguro-desemprego. Observou que a Consultoria analisaria 263 

a matéria no sentido de verificar a sua adequação jurídica. O Representante Titular da Fazenda, Sr. 264 

Luiz Guilherme Pinto Henriques, ponderou que uma vez aprovada essa proposta de resolução, isso 265 

implicaria em aumento de despesa obrigatória relativa ao pagamento do benefício do seguro-266 

desemprego, ressaltando que deveria ser verificado o impacto financeiro de tal medida, pois 267 

demandaria ajustes orçamentários. Sugeriu a inclusão de artigo que condicionasse o pagamento 268 

do benefício em questão à disponibilidade orçamentária. A Coordenadora do GTFAT solicitou que 269 

a área jurídica, quando da análise da matéria, também se manifestasse a respeito da questão 270 

orçamentária. O Consultor Jurídico de Direito Trabalhista observou que a solicitação de 271 

manifestação a respeito da adequação orçamentaria deveria ficar clara na consulta a ser 272 

encaminhada para apreciação da Consultoria. A Coordenadora do GTFAT indagou se havia mais 273 

alguma manifestação, em não havendo, colocou o item em apreciação, tendo sido considerado 274 

apto para ser encaminhado ao CODEFAT com a sugestão do Representante da Fazenda de inclusão 275 

de artigo que condicionasse o pagamento do benefício em questão à disponibilidade 276 

orçamentária. Em seguida, passou ao Tópico V – APRESENTAÇÃO: ITEM 8 - Tema: Relatório 277 

gerencial contendo informações sobre a execução do QUALIFICA BRASIL e a execução da Escola 278 

do Trabalhador; pela Subsecretaria de Capital Humano da Secretaria de Políticas Públicas de 279 

Emprego. O Coordenador-Geral de Operação da Subsecretaria de Capital Humano da Secretaria de 280 

Políticas Públicas de Emprego da Secretaria Especial de Competitividade, Emprego e 281 

Competitividade (GGOP/SUCAP/SPPE/SEPEC/ME), Sr. Denis dos Santos Freitas, informou os 282 
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instrumentos celebrados no âmbito do Programa Qualifica Brasil em 2017: i) 43 convênios 283 

celebrados com estados e municípios, com recursos empenhados na ordem de R$40,5 milhões: 284 

vigência expirada em dezembro de 2018, sem nenhum repasse; ii) Termo de Execução 285 

Descentralizada nº 02/2017 – UNIRIO, no valor de R$40,0 milhões, dos quais apenas R$12,0 286 

milhões foram descentralizados, ainda em 2017: rescindido unilateralmente pelo então MTb em 287 

20 de novembro de 2018; e, iii) Termo de Execução Descentralizada nº 01/2017 – UnB, no valor de 288 

R$20,0 milhões, dos quais R$5,9 milhões foram descentralizados em 2017 e R$8,1 milhões em 289 

2018: em processo de rescisão pelo ME. Relatou que a Controladoria-Geral da União (CGU), 290 

mediante o Relatório de Avaliação nº 201800415, efetuou os seguintes achados no TED nº 291 

01/2017/UnB: a) identificação de fragilidades no planejamento e nos planos de trabalho 292 

apresentados na celebração, resultando em descumprimento da Resolução do CODEFAT n° 293 

783/2017; e, b) constatação da ausência de definição precisa dos produtos esperados. Declarou 294 

que a CGU, por meio do mencionado Relatório de Avaliação, promoveu as seguintes 295 

recomendações à SPPE: i) instituir, dentro do processo de formalização de instrumentos no âmbito 296 

do Programa QUALIFICA BRASIL, a obrigatoriedade de apresentação de critérios objetivos e 297 

transparentes que justifiquem a escolha dos parceiros; ii) incluir, no processo de celebração de 298 

convênios, rotina que preveja a notificação ao órgão legislativo local sobre a celebração do 299 

instrumento e sobre as liberações de recursos; iii) elaborar normativo interno ou manual que 300 

oriente a celebração e execução de parcerias por meio de Termo de Execução Descentralizada; iv) 301 

fazer constar dos pareceres de apreciação dos projetos no âmbito do Programa QUALIFICA BRASIL 302 

a verificação e a avaliação conclusiva quanto ao enquadramento dos gastos nas hipóteses do Art. 303 

25 da Resolução CODEFAT nº 783/2017; v) cancelar a "Meta 4" do Plano de Trabalho referente ao 304 

TED n° 01/2017, haja vista a ausência de previsão desse tipo de despesa na Resolução CODEFAT n° 305 

783/2017; vi) apurar responsabilidade pela celebração do TED nº 01/2017 sem a realização de 306 

prospecção de mercado, sem a definição precisa dos produtos esperados em cada etapa e com a 307 

previsão de despesa não autorizada pela Resolução CODEFAT n° 783/2017, além de outros fatos 308 

porventura identificados durante o processo de apuração; vii) apurar responsabilidade pela 309 

celebração do TED nº 02/2017 sem a comprovação da capacidade técnica da entidade para 310 

realizar cursos itinerantes e sem o detalhamento de custos exigido pela Resolução CODEFAT n° 311 

783/2017, além de outros fatos porventura identificados durante o processo de apuração; viii) 312 

apurar responsabilidade pela celebração dos convênios do QUALIFICA BRASIL em desacordo com 313 

os arts. 10 e 22 da Resolução CODEFAT nº 783/2017, além de outros fatos porventura 314 

identificados durante o processo de apuração; ix) rescindir o TED n° 02/2017 e adotar providências 315 
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para avaliação da prestação de contas dos recursos repassados, dentro dos prazos definidos no 316 

Decreto n° 6.170/2007, e atentando à necessidade de possíveis ressarcimentos; x) avaliar, junto 317 

aos 31 convênios não incluídos na amostra analisada pela CGU, se há ocorrência das 318 

impropriedades apresentadas neste relatório, e decidir, com base nessa avaliação, sobre a 319 

continuidade dos respectivos instrumentos; e, xi) considerando as competências normativas do 320 

CODEFAT, levar ao conhecimento do Conselho as impropriedades e irregularidades apresentadas 321 

no presente relatório de auditoria. Declarou que a SPPE, em minuciosa avaliação do TED 01/2017 322 

e do projeto Escola do Trabalhador à luz da Estratégia Nacional de Qualificação, de seus resultados 323 

e da auditoria da CGU, concluiu por: a) suspender o repasse da terceira parcela, no valor de R$5,3 324 

milhões (já considerada a exclusão da Meta 4, no valor de R$700,0 mil), dada a impossibilidade de 325 

aferição dos impactos do projeto na empregabilidade dos beneficiários e as impropriedades 326 

apuradas pela CGU; b) encerrar, em 30.09.2019, a parceria com a UnB - TED 01/2017; e; c) 327 

reorientar o projeto Escola do Trabalhador às diretrizes da Estratégia Nacional de Qualificação. 328 

Ponderou que com a suspensão do repasse da terceira parcela do TED 01/2017 e seu respectivo 329 

encerramento, a partir de 01.10.2019 os serviços da plataforma Escola do Trabalhador estavam 330 

temporariamente indisponíveis. Informou que inicialmente foi estimado que a Escola do 331 

Trabalhador atenderia cerca de 6 milhões de trabalhadores até fevereiro de 2020, tendo 332 

apresentado, até 07.08.2019, os seguintes resultados: I) inscritos na plataforma: 750.727; II) 333 

matrículas realizadas: 1.285.425; e, III) concluintes: 233.356. O Coordenador-Geral da CGOP 334 

finalizou, relatando as novas ações da Estratégia Nacional de Qualificação: i) implementação de 335 

modelo de contratação por resultados - impacto social: contratação, com recursos do FAT, de 336 

instituição com vistas à promoção da empregabilidade de 800 jovens desempregados com idades 337 

entre 18 a 29 anos, em quantidade igual ou superior a 8% em comparação a um grupo de 338 

controle, por meio da oferta presencial de qualificação profissional de, no mínimo, 250 horas; ii) 339 

pactuação de acordos com entidades de aprendizagem do Sistema S para oferta de vouchers de 340 

qualificação profissional: disponibilização de cursos de qualificação para trabalhadores 341 

desempregados, para empregados em setores ou empresas em processo de modernização 342 

tecnológica e para empreendedores; e, iii) celebração de cooperação técnica com entes públicos 343 

com vistas à conjugação de esforços mediante a disponibilização de ferramenta que possibilitará o 344 

alinhamento da oferta de cursos de formação profissional às demandas do setor produtivo: as 345 

empresas solicitarão diretamente os cursos de acordo com as suas necessidades de mão de obra 346 

qualificada e as informações são utilizadas para nortear a oferta de qualificação e priorização dos 347 

recursos disponíveis pelos entes parceiros do Ministério da Economia. A Coordenadora do GTFAT 348 
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agradeceu pela exposição e, em seguida, abriu as inscrições para manifestação. O Representante 349 

da CONSIF observou a necessidade de identificar em quais itens do relatório da CGU poderia se 350 

buscar a responsabilização de agentes públicos por eventual malversação de recursos. O 351 

Coordenador-Geral da CGOP informou que a SPPE, em 2018, havia solicitado à então Corregedoria 352 

do MTb que apurasse eventual responsabilidade dos agentes públicos. A Coordenadora do GTFAT 353 

esclareceu que o relatório de auditoria da CGU em referência havia avaliado as contas da SPPE, e 354 

não do FAT. Na sequência, passou ao ITEM 9 - Tema: Boletim de Políticas Públicas de Emprego, 355 

Trabalho e Renda – 2º Trimestre de 2019, pela Equipe do Observatório Nacional do Mercado de 356 

Trabalho da Subsecretaria de Políticas Públicas e Relações do Trabalho da Secretaria de 357 

Trabalho. A Coordenadora-Geral de Cadastros, Identificação Profissional e Estudos da 358 

Subsecretaria de Políticas Públicas de Trabalho da Secretaria de Trabalho da Secretaria Especial de 359 

Previdência e Trabalho (CGCIPE/SPPT/STRAB/SEPRT/ME), Sra. Mariana Eugênio de Almeida, 360 

informou que o Boletim contemplava os seguintes temas: I) Conjuntura; II) Intermediação de Mão 361 

de Obra; III) Seguro-Desemprego; IV) Qualificação Profissional; V) Geração de Emprego e Renda; 362 

VI) Abono Salarial; e, VII) Carteira de Trabalho e Previdência Social. Prosseguindo, apresentou os 363 

indicadores da conjuntura do mercado de trabalho: i) População Economicamente Ativa – PEA: 364 

106,11 milhões; ii) quantidade de pessoas ocupadas: 93,34 milhões; iii) quantidade de pessoas 365 

desocupadas: 12,77 milhões; iv) taxa de desocupação: 12,0%; v) taxa de informalidade: 41,6%; e, 366 

vi) quantidade de empresas optantes pelo MEI: 8,94 milhões. Prosseguindo, informou os 367 

indicadores da intermediação de mão de obra – IMO: I) quantidade de trabalhadores inscritos: 368 

815,66 mil; II) quantidade de vagas oferecidas: 320,68 mil; III) quantidade de encaminhamentos 369 

realizados: 1,12 milhão; IV) quantidade de trabalhadores colocados: 150,82 mil; V) quantidade de 370 

trabalhadores segurados colocados: 17,89 mil; VI) quantidade de admitidos CAGED: 4,06 milhões 371 

VII) colocados/encaminhados: 13,5%; VIII) colocados/vagas: 47,0%; e, IX) colocados/admitidos: 372 

3,7%. Apontou os principais indicadores do seguro-desemprego trabalhador formal: i) quantidade 373 

de segurados: 1,61 milhão; ii) recursos pagos: R$8,88 bilhões; e, iii) percentual de segurados 374 

reincidentes: 61,83%. Em seguida, passou aos indicadores das demais modalidades do seguro-375 

desemprego: A) trabalhador doméstico: 57,49 mil segurados e R$167,62 milhões de recursos 376 

pagos; B) bolsa qualificação: 873 segurados e R$10,12 milhões de recursos pagos; C) pescador 377 

artesanal: 28,16 mil segurados e R$285,66 milhões de recursos pagos; e, D) trabalhador resgatado 378 

de condição análoga a de escravo: 238 segurados e R$744,51 mil de recursos pagos. Passando à 379 

qualificação profissional, declarou que a taxa de aproveitamento dos aprendizes foi da ordem de 380 

39,80%. Relatou que o PROGER apresentava ao final do primeiro semestre de 2019 os seguintes 381 
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resultados: I) quantidade de contratos firmados:2,82 mil; II) recursos repassados: R$210,82 382 

milhões; e, III) estoque de empresas contratantes do PROGER: 19,35 mil. A Coordenadora-Geral da 383 

CGCIPE finalizou, declarando que foram emitidas 280,54 mil CTPS no modelo manual e 1,01 384 

milhão no modelo informatizado. A Coordenadora do GTFAT agradeceu pela exposição e, em 385 

seguida, abriu as inscrições para manifestação. O Representante da CONSIF questionou o 386 

crescimento no dispêndio com pagamento do benefício do seguro-desemprego, haja vista a alta 387 

taxa de desemprego. A Coordenadora-Geral da CGCIPE esclareceu que esse crescimento poderia 388 

ser explicado, em parte, pelo aumento do número de trabalhadores com emprego formal. O 389 

Representante da NCST ponderou que seria interessante realizar as reuniões do GTFAT em tempo 390 

integral, haja vista a importância das apresentações pelas áreas técnicas do Ministério, as quais 391 

ficavam prejudicadas em razão da escassez de tempo. A Coordenadora do GTFAT declarou que a 392 

Secretaria Executiva do CODEFAT buscaria realizar as reuniões do Grupo em dois turnos, sendo 393 

pela manhã um bloco de apresentações sobre os resultados de ações custeadas pelo FAT, e pela 394 

tarde um bloco de assuntos de discussão de matérias que seriam submetidas à deliberação do 395 

CODEFAT. Prosseguindo, passou ao ITEM 10 - Tema: Situação das prestações de contas de 396 

convênios com recursos do FAT, pela Coordenação-Geral de Prestação de Contas da Secretaria 397 

de Políticas Públicas de Emprego. O Assessor Técnico da Coordenação-Geral de Prestação de 398 

Contas da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego da Secretaria Especial de Competitividade, 399 

Emprego e Competitividade (CGPC/SPPE/SEPEC/ME), Sr. Alexsander Parrine, apresentou quadro 400 

demonstrando os valores acumulados dos convênios celebrados com recursos do FAT: I) total de 401 

convênios celebrados: 744 convênios; II) saldo a comprovar: R$349,71 milhões; III) saldo a aprovar 402 

no SIAFI: R$1,38 bilhão; IV) saldo impugnado: R$14,82 milhões; V) inadimplência efetiva: R$329,15 403 

milhões; VI) inadimplência suspensa: R$225,88 milhões; VII) saldo 100% aprovado: R$37,55 404 

milhões; VIII) concluída no SIAFI: 82 prestações de contas; e, IX) risco de prescrição até 405 

31.12.2019: 162 prestações de contas no montante de R$1,18 bilhão. A Coordenadora do GTFAT 406 

agradeceu pela exposição e, em seguida, abriu as inscrições para manifestação. O Representante 407 

da CONSIF observou a necessidade de serem tomadas providências no sentido de evitar a 408 

prescrição de 109 processos de prestação de contas. Prosseguindo, a Coordenadora do GTFAT 409 

passou ao Tópico VI – OUTROS ASSUNTOS: ITEM 11 – Entrega dos seguintes documentos: 11.1. 410 

Boletim de Informações Financeiras do FAT - 3º Bimestre de 2019; 11.2. Periódico INFORME 411 

PROGER – dados do 1º semestre de 2019; 11.3. Boletim de Políticas Públicas de Emprego, 412 

Trabalho e Renda – 3º Trimestre de 2019; 11.4. Relatório de Execução da PDE – REL-PDE; e, 11.5. 413 

Relatório de Monitoramento do SINE Aberto, pela Subsecretaria de Emprego da Secretaria de 414 
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Políticas Públicas de Emprego. A Coordenadora do GTFAT informou que todos os documentos e 415 

arquivos da presente reunião se encontravam disponíveis no Google Drive, cujo link seria enviado 416 

por mensagem eletrônica. Em seguida, indagou se havia mais alguma manifestação. O 417 

Coordenador-Geral da CGSINE solicitou um aparte para esclarecer que o documento constante do 418 

subitem 11.5 – Relatório de Monitoramento do SINE Aberto, tinha por objetivo prestar contas ao 419 

CODEFAT sobre como se encontrava o processo de habilitação das pessoas jurídicas para o 420 

compartilhamento do banco de dados do SINE. Esclareceu que durante o processo o Ministério 421 

verificava se a pessoa jurídica atendia, em especial, os seguintes requisitos: i) realizava atividades 422 

de intermediação de mão de obra; e, ii) não estava inscrita em cadastro público de infrações 423 

trabalhistas relacionadas à exploração de trabalho em condições análogas a de escravo, trabalho 424 

infantil ou infrações de natureza similar. Ponderou que esses primeiros meses haviam sido de 425 

aprendizado, sendo importante para identificar o perfil dos parceiros e desenvolver a estrutura 426 

necessária para o compartilhamento de dados. Finalizando, informou que o próximo relatório já 427 

deveria trazer resultados concretos em termos de quantidade de trabalhadores intermediados. 428 

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e esgotada a Pauta, a Coordenadora do GTFAT deu 429 

por encerrada a reunião, agradecendo a presença de todos. E, para constar, eu, Suely Barrozo 430 

Lopes, Coordenadora do GTFAT, lavrei a presente Ata que, após aprovada, será assinada por mim 431 

e pelos demais membros do Grupo. 432 

 
 

SUELY BARROZO LOPES    ___________________________________ 

Coordenadora do GTFAT e 

Secretária-Executiva do CODEFAT 

 

MATHEUS STIVALI  ___________________________________ 

Representante Titular da STRAB/SEPRT/ME 

 

LUIZ GUILHERME PINTO HENRIQUES  ___________________________________ 

Representante Titular da FAZENDA/ME 

 

LUCILENE ESTEVAM SANTANA  ___________________________________ 

Representante Titular da SPPE/SEPEC/ME 

 

LUIZ CARLOS GALVÃO DE MELO   ___________________________________ 

Representante Titular do BNDES  

 

DIENE BATISTA PEREIRA    ___________________________________ 

Representante Suplente do MAPA 

 



 15 

Continuação da Ata da 152ª Reunião Ordinária do GTFAT 

 

 

GERALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA FILHO  ___________________________________ 

Representante Titular da NCST 

 

MARCOS VALÉRIO DE CASTRO   ___________________________________ 

Representante Suplente da Força Sindical 

 

FÁBIO BANDEIRA GUERRRA    ___________________________________ 

Representante Titular da CNI 

 

CARLOS ALBERTO D’AMBROSIO   ___________________________________ 

Representante Titular da CNC 

 

RENATO CONCHON     ___________________________________ 

Representante Titular da CNA 

 

SEBASTIÃO ANTUNES DUARTE   ___________________________________ 

Representante Titular da CNTur 

 

THIAGO LUIZ TICCHETTI    ___________________________________ 

Representante Titular da CNT 

 

DAMIÃO CORDEIRO MORAES   ___________________________________ 

Representante Suplente da CONSIF 


