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CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR 

ATA DA 154ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GTFAT 

 
DATA: 29 de abril de 2020. 

LOCAL: reunião por videoconferência (ZOOM Cloud Meeting). 

PARTICIPANTES: Gustavo Alves Tillmann, Secretário-Executivo do CODEFAT e Coordenador do 

Grupo Técnico do FAT; Luiz Guilherme Pinto Henriques, Representante Titular da Secretaria 

Especial de Fazenda (FAZENDA/ME); Conrado Vitor Lopes Fernandes, Representante Titular da 

Secretaria de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços da Secretaria Especial de 

Produtividade, Emprego e Competitividade (SDIC/SEPEC/ME); Lucilene Estevam Santana, 

Representante Titular da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego da Secretaria Especial de 

Produtividade, Emprego e Competitividade (SPPE/SEPEC/ME); Luiz Carlos Galvão de Melo, 

Representante Titular do BNDES; Diene Batista Pereira, Representante Suplente do MAPA; Luís 

Felipe Batista de Oliveira, Representante Suplente da Secretaria de Trabalho da Secretaria Especial 

de Previdência e Trabalho (STRAB/SEPRT/ME); Marcos Perioto, Representante Titular da Força 

Sindical; Raul Araújo Santos, Representante Titular da UGT; Aílton de Jesus Araújo, Representante 

Titular da CTB; Ernesto Luiz Pereira Filho, Representante Titular da CSB; Alexandre Sampaio Ferraz, 

Representante Suplente da CUT; Fábio Bandeira Guerra, Representante Titular da CNI; Angra 

Máxima Barbosa, Representante Titular da CONSIF; Carlos Alberto D’Ambrósio, Representante 

Titular da CNC; Luiz Fabiano de Oliveira Rosa, Representante Titular da CNA; e, Thiago Luiz 

Ticchetti, Representante Titular da CNT. Convidados: Marília Pessoa, Representante da PGFN-

Trabalho; e, Marcelo Gavião, Representante do FONSET. 

 

 
Aos vinte e nove dias do mês de abril de dois mil e vinte, por meio de videoconferência, teve início 1 

a Centésima Quinquagésima Quarta Reunião Ordinária do Grupo Técnico do Fundo de Amparo ao 2 

Trabalhador (GTFAT), sob a coordenação do Secretário-Executivo do CODEFAT, Sr. Gustavo Alves 3 

Tillmann. Tópico I – ABERTURA: O Coordenador do GTFAT cumprimentou os presentes e, em 4 

seguida, ressaltou que devido à pandemia decorrente do COVID-19, e visando resguardar a saúde 5 

de todos, a presente reunião seria realizada por videoconferência. Na sequência, passou ao Tópico 6 

II – APROVAÇÃO DE ATA: ITEM 1 - Ata da 153ª Reunião Ordinária, realizada em 17 de fevereiro 7 

de 2020. O Coordenador do GTFAT indagou se havia alguma manifestação, em não havendo, 8 

colocou o item em votação, tendo sido aprovado por unanimidade. Prosseguindo, passou ao 9 

Tópico III – ASSUNTOS PARA DISCUSSÃO: ITEM 2 – Proposta de Resolução que aprova a 10 

Proposta Orçamentária do Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT para o exercício de 2021. O 11 

Coordenador-Geral de Recursos Financeiros do Departamento de Gestão de Fundos da Secretaria 12 

Especial de Fazenda (CGFIN/DEF/FAZENDA/ME), Sr. Paulo César Bezerra de Souza, iniciou a 13 

apresentação efetuando as seguintes ponderações: i) os valores das despesas obrigatórias 14 
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(benefícios e empréstimos ao BNDES) foram projetados pela CGFIN/DEF com base na legislação 15 

vigente até março/2020; ii) os valores das despesas relacionadas às ações de Qualificação 16 

Profissional, Gestão do SINE, e Fomento à Inclusão Produtiva, foram propostos pela SEPEC/ME; e, 17 

iii) os valores das despesas das outras ações foram propostos pelas unidades que executam 18 

despesas com recursos do FAT, quando da elaboração da PLOA/2020, exceto para as ações de 19 

Administração da Unidade, em face da necessidade de ajustar os gastos à expectativa da 20 

arrecadação da contribuição sindical. Relatou que o Ministério projetava, para o exercício de 2021, 21 

despesas (obrigatórias + discricionárias) da ordem de R$82,01 bilhões, assim distribuídos, por 22 

programas: i) Gestão e Manutenção do Poder Executivo: R$166,80 milhões; ii) Operações Especiais 23 

– Financiamentos com Retorno - BNDES: R$18,86 bilhões; iii) Operações Especiais – Outros 24 

Encargos Especiais: R$00,00; iv) Empregabilidade: R$1,61 bilhão; v) Modernização Trabalhista e 25 

Trabalho Digno: R$283,00 milhões; e, vi) Inclusão Produtiva de Pessoas em Situação de 26 

Vulnerabilidade Social: R$61,10 bilhões. Ressaltou que o valor projetado para as despesas no 27 

exercício de 2021 (R$82,01 bilhões) era 3,0% inferior ao valor aprovado na LOA/2020 (R$84,58 28 

bilhões). Registrou que as despesas discricionárias apresentavam a seguinte distribuição: i) 29 

Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo: R$166,80 milhões; ii) Gestão do Sistema 30 

Nacional de Emprego - SINE: R$150,00 milhões; iii) Qualificação Social e Profissional: R$1,46 31 

bilhão; iv) Fomento à Inclusão Produtiva: R$1,30 milhão; v) Gestão do Fundo de Amparo ao 32 

Trabalhador - FAT: R$2,8 milhões; vi) Estudos, Pesquisas e Geração de Informações sobre 33 

Trabalho, Emprego e Renda: R$4,20 milhões; vii) Apoio Operacional ao Pagamento do Seguro-34 

Desemprego e do Abono Salarial: R$3,10 milhões; viii) Identificação da População por meio da 35 

Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS: R$19,10 milhões; ix) Classificação Brasileira de 36 

Ocupações - CBO: R$3,80 milhões; e, x) Cadastros Públicos e Sistemas de Integração das Ações de 37 

Trabalho e Emprego: R$250,00 milhões. Observou que os recursos do Programa de Gestão e 38 

Manutenção do Poder Executivo (R$166,80 milhões) estavam assim distribuídos: i) Funcionamento 39 

das Unidades Descentralizadas: R$150,00 milhões; e, ii) Administração da Unidade: R$16,80 40 

milhões. Destacou que os recursos do programa Inclusão Produtiva de Pessoas em Situação de 41 

Vulnerabilidade Social apresentavam a seguinte distribuição: i) Abono Salarial: R$20,16 bilhões; e, 42 

ii) Seguro-Desemprego: R$40,93 bilhões. O Coordenador-Geral da CGFIN finalizou, passando às 43 

receitas, as quais foram estimadas no montante de R$82,01 bilhões, distribuídas conforme a 44 

seguir: i) Contribuição PIS/PASEP: R$67,35 bilhões; ii) Remunerações do FAT: R$14,26 bilhões; iii) 45 

Cota Parte da Contribuição Sindical: R$16,80 milhões; iv) Multas e Juros Devidas ao FAT: R$80,62 46 

milhões; v) Restituição de Benefícios não Desembolsados: R$300,66 milhões; e, vi) Outras 47 
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Receitas: R$4,10 milhões. O Coordenador do GTFAT abriu as inscrições para manifestação. A 48 

Coordenadora-Geral de Colegiados do Departamento de Gestão de Fundos da Secretaria Especial 49 

de Fazenda (CGC/DEF/FAZENDA/ME), Sra. Suely Barrozo Lopes, destacou que os valores propostos 50 

visavam atender a real demanda das áreas técnicas do Ministério da Economia. Observou que as 51 

alterações orçamentárias passaram a ser submetidas à deliberação do CODEFAT por 52 

recomendação da Controladoria-Geral da União (CGU), o que foi ratificado pelo Tribunal de Contas 53 

da União (TCU). O Coordenador do GTFAT esclareceu que a Medida Provisória nº 946, de 22 de 54 

março de 2020, que dispunha sobre a extinção do Fundo PIS-PASEP, instituído pela Lei 55 

Complementar nº 26, de 11 de setembro de 1975, transferindo o seu patrimônio para o Fundo de 56 

Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), não teria nenhum impacto na arrecadação do FAT. O 57 

Representante Suplente da CUT, Sr. Alexandre Sampaio Ferraz, ponderou que a interpretação da 58 

CGU e do TCU reforçava a delegação dada ao CODEFAT de deliberar não apenas sobre a sua 59 

proposta orçamentaria, mas também quanto às solicitações de alterações orçamentárias, as quais 60 

poderiam ser negadas pelo Colegiado. Destacou que considerava tímidas as propostas para as 61 

políticas ativas do FAT, ressaltando a necessidade de mais investimentos, especialmente para a 62 

Rede SINE. Indagou sobre as causas para a queda da remuneração extramercado. O Subsecretário 63 

de Emprego da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego da Secretaria Especial de 64 

Produtividade, Emprego e Competitividade (SEMP/SPPE/SEPEC/ME), Sr. Marcelo Leandro Ferreira, 65 

explicou que foi utilizado um cálculo de custo de manutenção da Rede SINE para chegar ao valor 66 

proposto de R$150,0 milhões para a ação Gestão do SINE. O Representante Titular do BNDES, Sr. 67 

Luiz Carlos Galvão de Melo, observou que o Programa 0909 (Operações Especiais) estava orçado 68 

em R$3,8 bilhões para 2020, e zerado para 2021, indagando se seriam gastos previdenciários. 69 

Questionou como se chegou à projeção do número de beneficiários do seguro-desemprego para 70 

2020 (7,69 milhões de trabalhadores) e para 2021 (7,46 milhões de trabalhadores). O 71 

Coordenador-Geral da CGFIN prestou os seguintes esclarecimentos: i) redução da remuneração 72 

extramercado: em razão da queda da taxa de juros e de incertezas no mercado de títulos; ii) 73 

operações especiais: não estava muito claro o que seriam esses gastos, motivo pelo qual não 74 

estavam projetando valores para esse fim; e, iii) beneficiários do seguro-desemprego: o 75 

quantitativo foi projetado a partir da movimentação dos lotes de pagamento do benefício. O 76 

Representante Suplente da STRAB, Sr. Luís Felipe Batista de Oliveira, observou que as medidas 77 

adotadas pelo Governo Federal estavam contribuindo para a preservação de postos de trabalho. O 78 

Coordenador do GTFAT indagou se havia mais alguma manifestação, em não havendo, colocou o 79 

item em apreciação, tendo sido considerado apto para ser encaminhado ao CODEFAT. Em seguida, 80 
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passou ao ITEM 3 – Proposta de Resolução que altera a de nº 841, de 28 de novembro de 2019, 81 

que estabelece normas para envio de dados e informações das instituições financeiras sobre as 82 

aplicações de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT em depósitos especiais 83 

remunerados e em empréstimo constitucional ao BNDES. O Coordenador-Geral da CGFIN 84 

registrou que a Resolução nº 841, de 28 de novembro de 2019, dispunha sobre normas para envio 85 

de dados e informações das instituições financeiras sobre as aplicações de recursos do FAT em 86 

depósitos especiais remunerados e em empréstimo constitucional ao BNDES, cuja vigência teria 87 

início a partir de 1º de julho de 2020. Ponderou que o BNDES havia solicitado alteração da data de 88 

entrada em vigor da Resolução nº 841, de 2019, para 31 de dezembro de 2020, em razão de 89 

dificuldades para envio de dados e informações das aplicações de recursos do FAT no prazo 90 

estabelecido inicialmente (01.07.2020), em face da necessidade de: i) formalização de acordo de 91 

cooperação visando à transferência de sigilo bancário albergadas por Lei; ii) adaptação de sistemas 92 

de informação para atender integralmente às determinações; e, iii) implementação de processo 93 

de trabalho em regime de “home office” por tempo indeterminado, em decorrência da pandemia 94 

da Covid-19. O Coordenador-Geral da CGFIN finalizou, ressaltando que em atenção às dificuldades 95 

informadas pelo BNDES e a situação de emergência de saúde pública, consequência da pandemia 96 

do Covid-19, propunha-se a prorrogação do prazo de início da vigência da Resolução nº 841, de 97 

2019, para 4 de janeiro de 2021. O Coordenador do GTFAT abriu as inscrições para manifestação. 98 

O Representante do BNDES ponderou que o Banco se encontrava em tratativas com o Ministério 99 

da Economia visando a transferência do sigilo bancário para o Ministério. O Coordenador do 100 

GTFAT manifestou preocupação com o fato de os Conselheiros virem a ficar responsáveis por sigilo 101 

bancário. O Representante Titular da Força Sindical, Sr. Marcos Perioto, ponderou que se fazia 102 

necessário deixar claro que os Conselheiros não teriam acesso às informações sigilosas. A 103 

Coordenadora-Geral da CGC observou que o TCU havia determinado que o ME tivesse acesso a 104 

todas as informações do FAT Constitucional, acrescentando que como o tema do sigilo era uma 105 

questão controversa, talvez fosse o caso de ser tratado em uma reunião específica. O 106 

Coordenador do GTFAT destacou que a proposta seria estender até o final do ano essa discussão 107 

sobre quais atores teriam acesso ao sigilo bancário. A Representante Titular da SPPE, Sra. Lucilene 108 

Estevam Santana, declarou que se encontrava em discussão como incluir as informações do FAT 109 

Constitucional no Sistema de Acompanhamento e Execução do PROGER (SAEP), ressaltando que o 110 

Ministério sempre foi muito cauteloso e cuidadoso no tratamento de informações de cunho 111 

sigiloso. O Coordenador do GTFAT indagou se havia mais alguma manifestação, em não havendo, 112 

colocou o item em apreciação, tendo sido considerado apto para ser encaminhado ao CODEFAT. 113 
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Em seguida, passou ao ITEM 4 – Proposta de Resolução que dispõe sobre o recolhimento das 114 

remunerações e dos reembolsos dos depósitos especiais do Fundo de Amparo ao Trabalhador – 115 

FAT pelas instituições financeiras. O Coordenador-Geral da CGFIN relatou que devido os efeitos 116 

da pandemia do COVID-19 e os impactos na capacidade de pagamento de operações, o Banco do 117 

Brasil havia solicitado prorrogação de prazo de pagamento de até duas parcelas vincendas de 118 

operações de crédito contratadas com recursos dos depósitos especiais do FAT. Esclareceu que a 119 

Resolução nº 439, de 2 de junho de 2005, dispunha sobre a alocação de recursos do FAT, em 120 

depósitos especiais remunerados, estabelecendo em seu art. 6º a forma de cálculo e a 121 

periodicidade do recolhimento dos juros e amortizações dos depósitos especiais ao FAT, e em seu 122 

art. 7º que as operações de crédito decorrentes das alocações dos Depósitos Especiais do FAT 123 

seriam realizadas por conta e risco da instituição financeira. Declarou que o CODEFAT estabelecia 124 

as regras gerais para as instituições financeiras contratarem operações de crédito, sem qualquer 125 

ingerência do Conselho, cabendo-lhes a discricionariedade de dispor sobre os prazos de retorno 126 

das parcelas das operações firmadas com os contratantes finais. Ponderou que o CODEFAT não 127 

fazia gestão das operações, sendo a concessão de prorrogação de prazo de pagamento de 128 

competência exclusiva das instituições financeiras, respeitadas as diretrizes gerais para 129 

operacionalização das linhas de crédito instituídas pelo Conselho. Ponderou, contudo, que o 130 

Conselho tinha a competência de dispor sobre a possibilidade de excepcionar regras de retornos 131 

dos depósitos especiais ao FAT, estabelecidas no art. 6º da Resolução nº 439, de 2005. O 132 

Coordenador-Geral da CGFIN finalizou, ponderando que face a necessidade de reduzir os impactos 133 

financeiros às empresas e ao emprego, causados pelos efeitos das medidas de combate ao COVID-134 

19, e que não haveria prejuízos financeiros para o FAT, propunha-se alterar, para os meses de 135 

maio e de junho de 2020, a forma de apuração dos Reembolsos Automáticos do FAT, de que 136 

tratava o art. 6º da Resolução nº 439, de 2005, na forma a seguir: Art. 1º Autorizar as instituições 137 

financeiras oficiais federais operadoras dos depósitos especiais remunerados do FAT, nos meses de 138 

maio e junho de 2020, a recolher ao FAT apenas a soma dos retornos das parcelas dos 139 

financiamentos das operações de crédito recebidas no mês anterior, não se aplicando, nesses 140 

meses, a formula de cálculo de Reembolso Automático – RA, de que trata o art. 6º da Resolução nº 141 

439, de 2 de julho de 2005. Parágrafo Único. Aplica-se o disposto no caput às linhas do Programa 142 

de Geração de Emprego e Renda – Proger (Capital de Giro, Exportação e Investimento), FAT 143 

Taxista, FAT Turismo Investimento, Pronaf e FAT Fomentar, para contratantes com receita 144 

operacional bruta anual de até R$10 milhões. O Coordenador do GTFAT abriu as inscrições para 145 

manifestação. O Representante do BNDES apresentou proposta no sentido de que fosse 146 
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estabelecida duas opções para o retorno de recursos ao FAT nos meses de maio e junho: ou pelo 147 

reembolso automático (RA), ou pela soma das parcelas dos financiamentos das operações de 148 

crédito recebidas no mês anterior. A Representante da SPPE observou que pela proposta do 149 

BNDES seria facultada às instituições financeiras adotar a opção que lhes fosse mais favorável. O 150 

Coordenador do GTFAT ponderou que essa proposta do BNDES iria ao encontro das políticas 151 

horizontais adotadas pelo Governo, no sentido de não favorecer e nem de prejudicar ninguém. O 152 

Coordenador do GTFAT indagou se havia mais alguma manifestação, em não havendo, colocou o 153 

item em apreciação, tendo sido considerado apto para ser encaminhado ao CODEFAT com a 154 

proposta do Representante do BNDES, Sr. Luiz Carlos Galvão de Melo. Em seguida, passou ao ITEM 155 

5 - Proposta de Resolução que altera o anexo da Resolução nº 596, de 27 de maio de 2009, que 156 

aprova o Regimento Interno do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador – 157 

CODEFAT. A Coordenadora-Geral da CGC relatou que a presente proposta de alteração visava: i) 158 

incluir a previsão de realização de reuniões do CODEFAT e do GTFAT à distância; ii) facultar ao 159 

Presidente do CODEFAT promover a realização de consulta prévia aos conselheiros para subsidiar 160 

a tomada de decisão por ad referendum; e, iii) atualizar o nome da unidade responsável pelo 161 

exercício da Secretaria Executiva do CODEFAT de "Departamento do Fundo de Garantia por 162 

Tempo de Serviço e do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador" para 163 

"Departamento de Gestão de Fundos”. Em seguida, apresentou as justificativas para as referidas 164 

medidas propostas: a) imperativa impossibilidade de realização de reuniões presenciais do 165 

CODEFAT e do GTFAT pela exigência de trabalho remoto devido à Pandemia COVID-19; b) falta de 166 

previsão regimental de realização de reuniões remotas, ensejando possível questionamento sobre 167 

as deliberações realizadas nessas condições; c) necessidade de adoção de diversas decisões ad 168 

referendum do Conselho pelo Presidente, única alternativa regimental; e, d) como alternativa a 169 

reuniões remotas, buscou-se regular consultas prévias para decisão por ad referendum, observado 170 

o devido quórum. O Coordenador do GTFAT abriu as inscrições para manifestação, questionando a 171 

inclusão no art. 7º da expressão “de forma presencial” para a realização das reuniões ordinárias do 172 

Conselho, uma vez que já estabelecia que seria em dia, hora e local marcados com antecedência. A 173 

Coordenadora-Geral da CGC observou que a inclusão da mencionada expressão foi apenas para 174 

fazer contraponto à proposta de inclusão do §2º, onde estava sendo prevista, excepcionalmente, a 175 

critério do Presidente, que as reuniões do CODEFAT fossem realizadas à distância. O 176 

Representante da CUT declarou que seria importante estabelecer que as reuniões ocorreriam 177 

preferencialmente de forma presencial. O Representante do BNDES sugeriu a inclusão no §2º do 178 

art. 7º, da expressão “devidamente justificado” logo após “a critério do Presidente”. O 179 
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Coordenador do GTFAT ponderou que seria mais relevante o art. 7º ficar com a redação atual, sem 180 

as propostas de alteração ora apresentadas, não tendo sido registrada nenhuma objeção. Em 181 

seguida, observou que a proposta de inclusão da alínea b no inciso VIII no art. 4º estabelecia que o 182 

Presidente poderia realizar consulta prévia aos demais conselheiros para subsidiar sua decisão ad 183 

referendum, observando, nesse caso, o quórum para deliberação, questionando se seria apurado 184 

votos. O Representante da CUT declarou que considerava importante à consulta prévia aos 185 

conselheiros para decisão ad referendum, pois assim já tomavam conhecimento do assunto. O 186 

Representante da Força Sindical arrazoou que não faria sentido apurar votos, uma vez que a 187 

decisão ad referendum seria submetida ao Colegiado para ratificação. O Representante Titular da 188 

CNI, Sr. Fábio Bandeira Guerra, indagou se havia um canal especifico para efetuar a consulta 189 

prévia e, em caso afirmativo, se haveria necessidade de consultar todos os conselheiros. O 190 

Coordenador do GTFAT esclareceu que não existia canal próprio, podendo ser utilizado e-mail, 191 

telefone, mensagem por aplicativo de celular, etc. Observou que, mesmo não sendo obrigatório, 192 

quando ocorria consulta, essa era dirigida a todos os conselheiros. O Representante do BNDES 193 

ponderou que eventuais consultas seriam informais, não cabendo apuração de votos. O 194 

Representante da Força Sindical sugeriu deixar o art. 4º como estava, ou seja, sem a previsão de 195 

consulta prévia para decisão ad referendum do Presidente. O Coordenador do GTFAT propôs que o 196 

art. 4º ficasse como estava, sem as alterações propostas, não tendo sido registrada nenhuma 197 

objeção. O Representante Titular da CTB, Sr. Aílton de Jesus Araújo, manifestou preocupação de 198 

que as reuniões virtuais se tornassem regra, e não exceção. O Coordenador do GTFAT, face os 199 

questionamentos apresentados, declarou que a presente proposta de resolução seria suspensa, 200 

podendo voltar a ser pautada oportunamente, para discussão mais aprofundada. Na sequência, 201 

passou ao ITEM 6 - Proposta de Resolução que altera a de nº 825, de 26 de março de 2019, que 202 

regulamenta procedimentos e critérios para a transferência automática de recursos do Fundo de 203 

Amparo ao Trabalhador – FAT aos respectivos fundos do trabalho dos Estados, Distrito Federal e 204 

Municípios, nos termos do artigo 12 da Lei nº 13.667, de 17 de maio de 2018, e dá outras 205 

providências. O Subsecretário da SEMP declarou que, até o presente momento, dos 69 entes 206 

federados elegíveis à adesão à sistemática de transferências fundo a fundo, 46 entes já haviam 207 

concluído o processo de adesão à nova forma de organização do SINE, dentre eles 20 estados, o 208 

Distrito Federal e 25 municípios. Ponderou que em decorrência do estado de calamidade pública 209 

aprovado pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, motivado pela pandemia do 210 

COVID-19, bem como a expectativa de que havia entes cuja tramitação de seus processos 211 

necessários à adesão estariam em fase adiantada, porém sem possibilidade de se completar a 212 
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adesão até o prazo de 30 de abril, propunha-se estender o referido prazo para até 31 de maio de 213 

2020. O Subsecretário da SEMP finalizou, esclarecendo que o estabelecimento de novo prazo para 214 

adesão teria por objetivo assegurar a execução dos recursos do orçamento de 2020. O 215 

Coordenador do GTFAT indagou se havia alguma manifestação, em não havendo, colocou o item 216 

em apreciação, tendo sido considerado apto para ser encaminhado ao CODEFAT. Em seguida, 217 

passou ao EXTRA PAUTA: ITEM 7 - Proposta de Resolução que dispõe sobre a criação de 218 

plataforma digital de intermediação de mão de obra, no âmbito do Sistema Nacional de 219 

Emprego – Sine, dedicada a promover e facilitar a contratação de profissionais para atuar no 220 

enfrentamento da emergência em saúde pública decorrente do novo coronavírus. O 221 

Subsecretário da SEMP declarou que a proposta em tela visava autorizar a criação de plataforma 222 

digital de intermediação de mão de obra, no âmbito do Sistema Nacional de Emprego – SINE, 223 

dedicada a promover e facilitar a contratação de profissionais para atuar no enfrentamento da 224 

emergência em saúde pública decorrente do novo coronavírus (COVID-19). Observou que para fins 225 

de divulgação da plataforma, ficava autorizado o uso da denominação Sistema Nacional de 226 

Emprego, da sigla SINE e de suas marcas ou logomarcas. Ponderou que o desenvolvimento e a 227 

manutenção da plataforma digital dar-se-ia por meio de doação, sem ônus para o FAT, a qual seria 228 

mantida por tempo determinado, na forma estabelecida no respectivo termo de doação. O 229 

Subsecretário da SEMP finalizou, observando que os profissionais da área de saúde não 230 

costumavam usar a Rede SINE, dado que o setor absorvia praticamente toda a mão de obra 231 

disponível. O Coordenador do GTFAT abriu as inscrições para manifestação. O Representante da 232 

Força Sindical indagou onde poderia consultar o termo em que a Microsoft doava a plataforma 233 

para o ME. O Diretor de Tecnologia da Informação da Secretaria de Gestão Corporativa da 234 

Secretaria Executiva (DTI/SGC/SE/ME) Sr. Rogério Gabriel Nogalha de Lima, indagou se seria 235 

necessário o apoio da DATAPREV para a operacionalização da plataforma, ressaltando que toda 236 

informação gerada seria apropriada pelo ME. O Coordenador-Geral de Projetos Especiais da SPPE, 237 

Sr. Amilton Lobo Mendes Júnior, informou que encaminharia à Secretaria Executiva do CODEFAT, 238 

para disponibilização ao GTFAT, um link onde se encontrava o termo de doação da Microsoft. 239 

Esclareceu que precisariam sim do suporte da DATAPREV para operacionalizar a plataforma, 240 

acrescentando que uma vez apropriado os dados pelo ME, esses seriam deletados das demais 241 

plataformas. O Coordenador do GTFAT indagou se havia mais alguma manifestação, em não 242 

havendo, colocou o item em apreciação, tendo sido considerado apto para ser encaminhado ao 243 

CODEFAT. Na sequência, passou ao subtópico MEDIDAS PROPOSTAS PELO MINISTÉRIO DA 244 

ECONOMIA SOBRE A PANDEMIA COVID-19: Promoveu inversão de pauta, passando ao ITEM 9 - 245 
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Informe sobre as Medidas Propostas pela SEPRET, relativas a alterações na legislação trabalhista 246 

e de apoio a beneficiários das políticas de trabalho, buscando minimizar efeitos da Pandemia 247 

COVID 19, pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. O 248 

Representante da STRAB relatou que para minimizar os efeitos do COVID-19 sobre o mercado de 249 

trabalho, o Governo Federal editou a Medida Provisória nº 927, de 22 de março de 2020, que 250 

dispõe sobre as medidas trabalhistas para enfrentamento do estado de calamidade pública 251 

reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde 252 

pública de importância internacional decorrente do coronavírus (covid-19), e dá outras 253 

providências, cabendo destacar as seguintes ações: i) facilitação do teletrabalho; ii) antecipação de 254 

férias individuais; iii) concessão de férias coletivas; iv) aproveitamento e a antecipação de feriados; 255 

v) banco de horas; vi) suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho; 256 

vii) direcionamento do trabalhador para qualificação; e, viii) diferimento do recolhimento do 257 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço –FGTS dos últimos 3 meses. Em seguida, registrou que, 258 

visando preservar o emprego e a renda, garantir a continuidade das atividades laborais e 259 

empresariais e reduzir o impacto social decorrente das consequências do estado de calamidade 260 

pública e de emergência de saúde pública, e complementarmente a MP nº 927, de 2020, foi 261 

baixada a Medida Provisória nº 936, de 1º de abril de 2020, que institui o Programa Emergencial 262 

de Manutenção do Emprego e da Renda e dispõe sobre medidas trabalhistas complementares para 263 

enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 264 

de março de 2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 265 

coronavírus (covid-19), de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e dá outras 266 

providências. Destacou os principais pontos da MP nº 936, de 2020: i) redução de jornada com 267 

redução de salário, garantida a irredutibilidade do salário-hora e a manutenção do vínculo de 268 

emprego; ii) acordos coletivos poderão sempre prevalecer, possibilitando maiores ganhos para o 269 

trabalhador e ajustes em relação ao que cada empresa precisasse; e, iii) trabalhador terá garantia 270 

no emprego durante a execução das medidas e por período idêntico após o reestabelecimento do 271 

contrato. O Representante da STRAB finalizou, observando que haveria prevalência dos acordos 272 

individuas em relação aos coletivos e a preservação da renda entre 70 e 100%. O Coordenador do 273 

GTFAT agradeceu pela exposição e, em seguida, abriu as inscrições para manifestação. O 274 

Representante da CTB declarou que considerava essas Medidas Provisórias um avanço da reforma 275 

trabalhista, e que por essa razão não se sentia confortável em fazer comentários sobre o assunto. 276 

O Representante da CUT ponderou que se fazia necessário continuar monitorando os dados do 277 

mercado de trabalho, destacando a importância de o Governo ter prestado informações sobre as 278 
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medidas adotadas para o enfrentamento da pandemia de COVID-19. Ressaltou que não havia 279 

recebido o arquivo da apresentação em tela. A Coordenadora-Geral da CGC esclareceu que a 280 

apresentação em referência foi recebida no decorrer da presente reunião, a qual seria 281 

disponibilizada junto aos demais documentos que já se encontravam no Google Drive. Em seguida, 282 

o Coordenador do GTFAT retomou a sequência da pauta, passando ao ITEM 8 - Informe sobre as 283 

Medidas Propostas pela SEPEC, de apoio a beneficiários das políticas de trabalho, buscando 284 

minimizar efeitos da Pandemia COVID 19, pela Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e 285 

Competitividade. O Subsecretário da SEMP destacou a aprovação da Resolução nº 850, de 18 de 286 

março de 2020, que instituiu a linha de crédito PROGER Urbano Capital de Giro, e da Resolução nº 287 

856, de 25 de março de 2020, que aprovou a alteração da Programação Anual da Aplicação dos 288 

Depósitos Especiais do FAT para o exercício de 2020 - PDE/2020, autorizando a alocação de até 289 

R$5,0 bilhões em depósitos especiais do FAT nas instituições oficiais federais como fonte de 290 

recursos para a operação da linha de crédito PROGER Urbano Capital de Giro. Informou sobre as 291 

principais ações junto à Rede SINE: i) que a eventual interrupção de atendimentos presenciais 292 

fosse divulgada à população; ii) que orientassem a população a priorizar o uso das plataformas 293 

digitais do SINE: o portal "Emprega Brasil" e o aplicativo "SINE Fácil", enquanto durasse o 294 

enfrentamento da pandemia; iii) orientações relativas ao uso da ferramenta digital e ao 295 

processamento remoto dos requerimentos de seguro-desemprego, conforme solicitado pela 296 

STRAB/SEPRT; iv) disponibilização de números telefônicos e endereços de e-mail para viabilizar o 297 

atendimento remoto à população; e, v) dar ampla divulgação aos canais de atendimento remoto à 298 

população. O Subsecretario da SEMP finalizou, destacando que foi expedido ofício-circular 299 

conjunto SPPE e STRAB, em 23 de abril de 2020, às Secretarias Estaduais e Municipais de Trabalho, 300 

responsáveis pela gestão de unidades de atendimento do SINE, solicitando a disponibilização dos 301 

canais de atendimento remoto e o reforço na divulgação dos canais digitais. O Coordenador do 302 

GTFAT agradeceu pela exposição e, em seguida, indagou se havia alguma manifestação. Em não 303 

havendo, passou ao Tópico IV – OUTROS ASSUNTOS: ITEM 10 – Entrega dos seguintes 304 

documentos: 10.1. Boletim de Informações Financeiras do FAT - 1º Bimestre de 2020; 10.2. 305 

Apresentação e Boletim de Políticas Públicas de Emprego, Trabalho e Renda – 1º Trimestre de 306 

2020; 10.3. Apresentação sobre a situação das prestações de contas de convênios com recursos 307 

do FAT, da Coordenação-Geral de Prestação de Contas – CGPC; 10.4. Atualização das 308 

informações sobre as providências para atendimento das recomendações contidas no Relatório 309 

de Avaliação CGU nº 201800915 – Gestão do FAT do exercício 2017; e, 10.5. Relatório sobre as 310 

restrições apresentadas pelo Contador na Prestação de Contas do FAT – exercício 2018. O 311 
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Coordenador do GTFAT informou que todos os documentos e arquivos da presente reunião se 312 

encontravam disponíveis no Google Drive, cujo link havia sido enviado por mensagem eletrônica. 313 

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e esgotada a Pauta, o Coordenador do GTFAT deu 314 

por encerrada a reunião, agradecendo a presença de todos. E, para constar, eu, Gustavo Alves 315 

Tillmann, Coordenador do GTFAT, lavrei a presente Ata que, após aprovada, será assinada por 316 

mim e pelos demais membros do Grupo. 317 
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