
CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR 

ATA DA 156ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CODEFAT 

 
DATA: 28 de novembro de 2019. 

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

PARTICIPANTES: Francisco Canindé Pegado do Nascimento, Presidente do CODEFAT e Conselheiro 

Titular Representante da UGT; Suely Barrozo Lopes, Secretária-Executiva do CODEFAT; Matheus 

Stivali, Conselheiro Titular Representante da Secretaria de Trabalho da Secretaria Especial de 

Previdência e Trabalho (STRAB/SEPRT/ME); Clecivaldo Sousa Ribeiro, Conselheiro Suplente 

Representante do MAPA; 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; Juvândia Moreira Leite, Conselheira 

Suplente Representante da CUT; Virgílio Nelson da Silva Carvalho, Conselheiro Titular Representante 

da CNTur; Thiago Luiz Ticchetti, Conselheiro Suplente Representante da CNT; Mário Sérgio Carraro 

Teles, Conselheiro Suplente Representante da CNI; Damião Cordeiro de Moraes, Conselheiro Suplente 

Representante da CONSIF; e, Renato Conchon, Conselheiro Suplente Representante da CNA. 

CONVIDADOS: Marília Pessoa, Representante da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN-

Trabalho; e, Dorywillians Azevedo, Representante do FONSET. 

 

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

Economia, teve início a Centésima Quinquagésima Sexta Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo 2 

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

Conselheiro Titular Representante da UGT, Sr. Francisco Canindé Pegado do Nascimento. I – 4 

ABERTURA: O Presidente cumprimentou os presentes e, em seguida, informou que se encontrava na 5 

presente reunião, como ouvinte, o Sr. Antonio Lisboa Cardoso, pela CNC, haja vista a impossibilidade 6 

de participação dos Conselheiros titular e suplente da referida Confederação. Na sequência, o 7 

Presidente passou ao tópico II – APROVAÇÃO DE ATA: ITEM 1 – Ata da 155ª Reunião Ordinária, 8 

realizada em 24 de setembro de 2019. O Presidente indagou se havia alguma manifestação, em não 9 

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

ao tópico III – ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO: ITEM 2 - Proposta de Resolução que estabelece 11 

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

Sistema de Informações Gerenciais do Fundo de Amparo ao Trabalhador - SIGFAT. O Coordenador-13 

Geral de Recursos Financeiros do Departamento de Gestão de Fundos da Secretaria Especial de 14 



 2 

Fazenda (CGFIN/DEF/FAZENDA/ME), Sr. Paulo César Bezerra de Souza, observou que o Tribunal de 15 

Contas da União (TCU), por meio do Acórdão nº 15.129/2018-TCU-Primeira Câmara, aprovou as 16 

contas do FAT relativas ao exercício de 2015, dando quitação aos responsáveis, com ressalvas, e 17 

determinou à CGFAT o que se segue: ITEM 9.4.1 - Apresente Plano de Ação para implementação do 18 

Sistema de Informações Gerenciais do FAT (Sigfat). Declarou que em atendimento à mencionada 19 

recomendação, a Secretaria de Trabalho (STRAB/SEPRT/ME) encaminhou ao TCU, em 16 de outubro 20 

de 2019, o referido Plano de Ação, sob a responsabilidade das seguintes unidades do ME: i) Diretoria 21 

de Gestão Estratégica - DGE: mapeamento de processos; ii) Diretoria de Gestão de Pessoas - DGP: 22 

mapeamento de competências; e, iii) Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI: desenvolvimento e 23 

implementação do Sistema. Relatou que o Acórdão em referência ainda trazia as seguintes 24 

determinações em seu Item 9.4.2, registrando o status em que se encontravam : I) promover ações 25 

para o CODEFAT regulamentar a operacionalização do FAT Constitucional, as diretrizes para aplicação 26 

dos recursos, e mecanismos de controle de regularidade e efetividade das aplicações - em estudo; II) 27 

mapear competências da CGFAT – integra o Plano de Ação; III) criar ação orçamentária própria para 28 

custear as despesas para realização de supervisões e de ações de capacitação – atendida; IV) elaborar 29 

procedimentos de supervisão com base na utilização dos sistemas contábeis e operacionais - em 30 

estudo; V) formalizar, por meio de manuais, as rotinas executadas pela CGFAT – integra o Plano de 31 

Ação; e, VI) elaborar anualmente planejamento para as ações de supervisão - em estudo. Relatou que 32 

a Controladoria-Geral da União (CGU), ao final de 2018, emitiu Relatório de Avaliação das Contas do 33 

FAT do exercício de 2017, tendo recomendado, dentre outras, adotar providencias para implementar 34 

controles de arrecadação e distribuição da contribuição sindical urbana e dos processos de restituição 35 

dessa contribuição. Declarou que o SIGFAT permitiria reduzir riscos da gestão financeira do FAT, 36 

melhorar o controle das aplicações financeiras do Fundo e de seus rendimentos, controlar processos 37 

de restituições da contribuição sindical e melhorar a gestão do conhecimento dos processos de 38 

trabalho financeiros do FAT. Ressaltou que a proposta de resolução em tela visava propor ao 39 

CODEFAT que determinasse prioridade no uso de recursos do FAT para o desenvolvimento do SIGFAT, 40 

o qual seria financiado com recursos do Fundo aprovados no Orçamento Geral da União para custeio 41 

de suas ações discricionárias, bem como a instituição de um Grupo de Trabalho Especial para o 42 

acompanhamento do SIGFAT até janeiro de 2022, denominado GTE/SIGFAT. Finalizando, o 43 

Coordenador-Geral da CGFIN declarou que o GTE/SIGFAT produziria mensalmente relatório de 44 

acompanhamento do processo de execução do plano de ação do desenvolvimento do SIGFAT, a ser 45 
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apresentado pela Secretaria Executiva do CODEFAT ao GTFAT e ao CODEFAT. O Presidente abriu as 46 

inscrições para manifestação. O Conselheiro Titular Representante da NCST, Sr. Geraldo Ramthun, 47 

propôs que no parágrafo 1º do art. 3º fosse estabelecido que o GTE/SIGFAT seria composto por 48 

representantes titulares e suplentes. O Conselheiro Suplente Representante da CONSIF, Sr. Damião 49 

Cordeiro de Moraes, propôs que no parágrafo 4º do art. 3º fosse substituída a expressão “produzirá 50 

mensalmente” por “produzirá bimestralmente”. O Presidente indagou se havia mais alguma 51 

manifestação, em não havendo, colocou o item em votação, tendo sido aprovado por unanimidade 52 

com as propostas do Conselheiro da NCST, Sr. Geraldo Ramthun, e do Conselheiro da CONSIF, Sr. 53 

Damião Cordeiro de Moraes. Em seguida, o Presidente passou ao ITEM 3 – Proposta de Resolução 54 

que estabelece normas para envio de dados e informações das instituições financeiras sobre as 55 

aplicações de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT em depósitos especiais 56 

remunerados e em empréstimo constitucional ao BNDES. O Coordenador-Geral da CGFIN relatou 57 

que constava do Acórdão nº 15.129/2018-TCU-Primeira Câmara a seguinte determinação: Item 9.5 – 58 

determinar ao Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (CODEFAT), com 59 

fundamento no art. 208, § 2º, do RI/TCU, considerando suas competências normativas previstas na 60 

Resolução CODEFAT 596/2009, que estabeleça, nas normas que regulam as aplicações dos depósitos 61 

especiais e os empréstimos constitucionais, a obrigatoriedade de envio periódico de relatórios 62 

analíticos de desembolso e retorno dos programas financiados com recursos do FAT, para possibilitar 63 

a realização de conferência dos valores apresentados nos demonstrativos encaminhados pelas 64 

instituições financeiras que aplicam recursos do fundo, informando ao Tribunal de Contas da União, no 65 

prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da ciência desta deliberação, acerca das providências 66 

adotadas; (prazo vence em 16/12/2019). Registrou que em atendimento a presente recomendação, 67 

estava sendo apresentada a proposta de resolução em tela com as seguintes finalidades: i) as 68 

instituições financeiras deverão enviar dados das aplicações do FAT em depósitos especiais e em 69 

empréstimos constitucional ao BNDES, por meio do Sistema de Acompanhamento da Execução do 70 

PROGER – SAEP; ii) o SAEP fará cotejamento mensal entre os dados de desembolsos e retornos e os 71 

dados dos extratos financeiros das aplicações, e emitirá relatório de conformidade; iii) dados 72 

analíticos serão utilizados no processo de supervisão das aplicações; e, iv) as instituições financeiras 73 

anualmente enviarão à SE-CODEFAT relatórios gerenciais das aplicações dos recursos do FAT, 74 

contendo dados, avaliações e análises das aplicações. O Presidente abriu as inscrições para 75 

manifestação. A Conselheira Suplente Representante da CUT, Sra. Juvândia Moreira Leite, solicitou 76 
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que a Secretaria Executiva do CODEFAT, ao receber os relatórios gerenciais anuais das aplicações dos 77 

recursos do FAT, os enviassem ao CODEFAT e ao GTFAT, para conhecimento. O Conselheiro Suplente 78 

Representante do BNDES, Sr. Luiz Carlos Galvão de Melo, propôs que no inciso V do art. 3º fosse 79 

substituída a expressão “tamanho das empresas financiadas” por “porte das empresas financiadas”. O 80 

Presidente indagou se havia mais alguma manifestação, em não havendo, colocou o item em votação, 81 

tendo sido aprovado por unanimidade com a proposta do Conselheiro do BNDES, Sr. Luiz Carlos 82 

Galvão de Melo. Na sequência, o Presidente passou ao ITEM 4 - Proposta de Resolução que altera a 83 

Resolução nº 824, de 11 de março de 2019, que dispõe sobre o funcionamento de unidades de 84 

atendimento do SINE durante a transição da modalidade de convênios para a de transferência 85 

automática entre fundos do trabalho de que trata a Lei nº 13.667, de 17 de maio de 2018, para 86 

execução das ações e serviços disponíveis na Rede do Sistema Nacional de Emprego – SINE. O 87 

Coordenadora-Geral do Sistema Nacional de Emprego da Subsecretaria de Emprego da Secretaria de 88 

Políticas Públicas de Emprego da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade 89 

(CGSINE/SEMP/SPPE/SEPEC), Sr. Pedro Lucas da Cruz Pereira Araújo, relatou que a proposta de 90 

resolução em tela visava: i) autorizar as unidades de atendimento do SINE que estivessem em 91 

funcionamento a continuarem prestando regularmente as ações e serviços disponíveis na Rede SINE, 92 

até 31 de dezembro de 2020; ii) autorizar, da mesma forma, também as unidades de atendimento do 93 

SINE que estivessem em funcionamento em decorrência de convênio do SINE com vigência encerrada 94 

em data anterior à publicação da Lei nº 13.667, de 2018; e, iii) estabelecer que os entes federados 95 

responsáveis pelas unidades de atendimento do SINE que tiverem o seu funcionamento continuado 96 

nos termos da Resolução nº 824, de 2019, deveriam continuar a cumprir todas as cláusulas pactuadas 97 

anteriormente no âmbito dos convênios extintos, observadas as demais normas de regência. Declarou 98 

que as propostas em tela teriam por objetivo dar cobertura para a continuidade de funcionamento 99 

dessas unidades de atendimento do SINE, haja vista que se encontravam em andamento as 100 

providências no sentido de promover a transição para a transferência automática de recursos na 101 

modalidade fundo a fundo. Finalizando, ressaltou que era de interesse mútuo do Governo Federal e 102 

dos entes parceiros a manutenção da rede de atendimento do SINE em funcionamento. O Presidente 103 

indagou se havia alguma manifestação, em não havendo, colocou o item em votação, tendo sido 104 

aprovado por unanimidade. Em seguida, o Presidente passou ao ITEM 5 - Proposta de Resolução que 105 

altera a ementa e dispositivos da Resolução nº 825, de 26 de março de 2019, que regulamenta 106 

procedimentos e critérios para a transferência automática de recursos do Fundo de Amparo ao 107 
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Trabalhador – FAT aos respectivos fundos do trabalho dos Estados, Distrito Federal e Municípios, 108 

nos termos do artigo 12 da Lei nº 13.667, de 17 de maio de 2018. O Coordenador-Geral da CGSINE 109 

esclareceu que a alteração da ementa seria apenas para incluir a expressão “e dá outras 110 

providências”, ressaltando que pela presente proposta de resolução poderiam aderir ao SINE sem 111 

transferências automáticas de recursos do FAT: I) os entes públicos que possuíam Convênio Plurianual 112 

do SINE – CP-SINE vigente à data da publicação da Lei nº 13.667, de 2018; II) os municípios que, à data 113 

da publicação da Lei nº 13.667, de 2018, possuíam unidade de atendimento do SINE em 114 

funcionamento em decorrência de convênio do SINE com vigência encerrada em data anterior a da 115 

publicação da Lei; III) os municípios que, à data da publicação da Lei nº 13.667, de 2018, possuíam 116 

unidade de atendimento do SINE em funcionamento em decorrência de termo de cooperação 117 

celebrado com ente estadual com CP-SINE vigente à data da publicação da Lei; e, IV) os municípios de 118 

capitais estaduais. Em seguida, apresentou as demais propostas de alteração: i) estabelecer que no 119 

exercício de 2020, assim como no exercício de 2019, seriam elegíveis à transferência automática de 120 

recursos os entes federados que tivessem convênio plurianual do SINE vigente na data da publicação 121 

da Lei nº 13.667, de 2018; ii) dispor que no exercício de 2020, assim como no exercício de 2019, 122 

excepcionalmente, seria permitida a formalização da pactuação por meio de autuação de processo 123 

administrativo específico; iii) determinar que no exercício de 2020, assim como no exercício de 2019, 124 

excepcionalmente, o Plano de Ações e Serviços aprovado pelo respectivo Conselho do Trabalho, 125 

Emprego e Renda não seria exigido no momento da formalização da pactuação, devendo ser 126 

apresentado previamente à transferência de recursos; e, iv) estabelecer que a distribuição de 127 

recursos do exercício de 2020 para o Bloco de Gestão e Manutenção da Rede de Atendimento dar-se-128 

ia em parcela única e deveria considerar o que constava da Resolução CODEFAT nº 721, de 30 de 129 

outubro de 2013, art. 2º, incisos I a X. Concluindo, apresentou as principais justificativas para as 130 

alterações propostas: I) seria improvável a realização de transferências em 2019 devido ao limite de 131 

empenho, ao desenvolvimento do módulo de operacionalização dos repasses fundo a fundo na 132 

Plataforma +Brasil, e de melhorias nos sistemas que davam suporte ao SINE; II) a maior parte dos ex-133 

convenentes não conseguiria aderir à nova sistemática do SINE até o final de 2019; e, III) tendo em 134 

vista o cenário fiscal restritivo, a ampliação do conjunto de entes elegíveis redundaria em valores de 135 

repasse diminutos. O Presidente abriu as inscrições para manifestação. A Conselheira da CUT 136 

registrou que seria muito ruim, nesse momento de grande desemprego em que se encontrava o País, 137 

que a União não repassasse recursos para a Rede SINE, abstendo-se da votação. O Coordenador-Geral 138 
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da CGSINE esclareceu que os entes que já eram conveniados à Rede SINE, quando da publicação da 139 

Lei nº 13.667, de 2018, já se encontravam elegíveis à transferência de recursos, observando que a 140 

presente resolução propunha ampliar a adesão para outros entes federados, mas sem a transferência 141 

de recursos. A Conselheira da CUT, diante desses esclarecimentos, informou que participaria da 142 

votação do item. O Conselheiro Titular Representante da CNTur, Sr. Virgilio Nelson da Silva Carvalho, 143 

questionou a ausência de grandes estados no processo de adesão à Rede SINE, como São Paulo e 144 

Paraná. O Coordenador-Geral da CGSINE esclareceu que como se tratava de um novo processo de 145 

adesão, estando em estabelecimento as regras para a transferência automática de recursos, sendo 146 

um aprendizado para todos (governo e entes federados), alguns estados ainda não haviam se 147 

habilitado junto ao Ministério, o que deveria ocorrer em breve. O Presidente indagou se havia mais 148 

alguma manifestação, em não havendo, colocou o item em votação, tendo sido aprovado por 149 

unanimidade. Prosseguindo, o Presidente passou ao ITEM 6 - Proposta de Resolução que altera a 150 

Resolução nº 826, de 26 de março de 2019, que dispõe sobre as diretrizes para o compartilhamento 151 

do banco de dados do Sistema Nacional de Emprego – SINE com pessoas jurídicas de direito 152 

privado, com ou sem fins lucrativos, incluindo sociedades empresárias (empresas), associações, 153 

entidades filantrópicas e entidades sindicais que exerçam atividades de intermediação de mão de 154 

obra. O Coordenador-Geral da CGSINE declarou que a proposta em tela propunha: i) identificar o SINE 155 

como origem dos dados do trabalhador; ii) requerer feedback do parceiro habilitado quanto ao 156 

resultado do processo de habilitação do trabalhador; iii) permitir que o parceiro habilitado fizesse uso 157 

da sigla SINE, suas marcas e logomarcas, utilizadas separada ou conjuntamente, para identificar 158 

informação proveniente do banco de dados do SINE e divulgar a parceria firmada com o Governo 159 

Federal no projeto “SINE Aberto”; e, iv) estabelecer que o Ministério da Economia, por meio da 160 

Secretaria de Políticas Públicas de Emprego, poderia divulgar em sítio eletrônico os parceiros 161 

habilitados e as soluções tecnológicas que fizessem uso do banco de dados do SINE. O Presidente 162 

abriu as inscrições para manifestação. O Conselheiro Titular Representante da Força Sindical, Sr. 163 

Sérgio Luiz Leite, reiterou preocupação de que essa ação resultasse em alguma forma de privatização 164 

da intermediação de mão de obra. Considerou importante que tivesse constado da presente proposta 165 

de resolução a proibição explicita a qualquer tipo de cobrança para os trabalhadores. Declarou que se 166 

faria necessário o acesso ao maior número possível de informações dessa política de abertura de 167 

banco de dados, a fim de verificar como ela estava ocorrendo. A Conselheira da CUT arrazoou que 168 

seria preciso um acompanhamento dessa política, solicitando a relação das empresas habilitadas ao 169 
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compartilhamento do banco de dados do SINE. O Conselheiro da NCST referiu-se ao parágrafo 2º do 170 

art. 8º, para propor a exclusão do termo “sempre que possível”, ressaltando que o parceiro habilitado 171 

deveria sempre informar sobre as razões para a não contratação de trabalhador em processo seletivo. O 172 

Conselheiro da CONSIF sugeriu que no art. 9º-B fosse substituída a expressão “poderá divulgar” por 173 

“divulgará” em sítio eletrônico os parceiros habilitados e as soluções tecnológicas que fizeram uso do 174 

banco de dados do SINE, visando dar transparência ao processo. O Presidente relatou como acatadas 175 

as propostas do Conselheiro da NCST de exclusão do termo “sempre que possível”, e do Conselheiro 176 

da CONSIF de substituição da expressão “poderá divulgar” por “divulgará”. Observou, quanto à 177 

demanda da Conselheira da CUT, que no item “entrega de documentos” constava planilha contendo o 178 

nome das 12 entidades já habilitadas para compartilhar o banco de dados do SINE. O Presidente 179 

indagou se havia mais alguma manifestação, em não havendo, colocou o item em votação, tendo sido 180 

aprovado por unanimidade com as propostas do Conselheiro da NCST, Sr. Geraldo Ramthun, e do 181 

Conselheiro da CONSIF, Sr. Damião Cordeiro de Moraes. Na sequência, o Presidente passou ao ITEM 7 182 

- Proposta de Resolução que altera a de nº 831, de 21 de maio de 2019, que estabelece critérios e 183 

diretrizes para instituição, credenciamento e funcionamento dos Conselhos do Trabalho, Emprego e 184 

Renda – CTER, nos Estados, Distrito Federal e Municípios, no âmbito do Sistema Nacional de 185 

Emprego – SINE, nos termos da Lei nº 13.667, de 17 de maio de 2018. A Secretária-Executiva do 186 

CODEFAT, Sra. Suely Barrozo Lopes, relatou que a presente proposta visava: i) permitir, 187 

excepcionalmente, até o dia 30 de junho de 2020, que o credenciamento dos Conselhos de Trabalho, 188 

Emprego e Renda pudesse ser realizado por meio de autuação de processo administrativo específico, 189 

devendo para tanto serem apresentados os seguintes documentos: lei de criação, decreto de 190 

regulamentação, resolução de aprovação do regimento interno, resolução de eleição do presidente e 191 

do vice-presidente e composição do CTER; e, ii) estabelecer que o credenciamento realizado por meio 192 

de processo administrativo específico supriria, até 30 de junho de 2020, a exigência de 193 

credenciamento no Sistema de Gestão dos Conselhos do Trabalho, Emprego e Renda – SG-CTER. O 194 

Presidente abriu as inscrições para manifestação. A Conselheira da CUT solicitou que a Secretaria 195 

Executiva do CODEFAT desse ciência ao Colegiado quando do credenciamento dos Conselhos do 196 

Trabalho, Emprego e Renda (CTERs). O Representante da CNC, Sr. Antonio Lisboa Cardoso, solicitou 197 

um aparte para manifestar que considerava desnecessária a expressão “processo administrativo 198 

especifico”, sugerindo a exclusão do termo “especifico”, ficando apenas “processo administrativo”, o 199 

que foi acatado pelo Conselho. O Presidente indagou se havia mais alguma manifestação, em não 200 
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havendo, colocou o item em votação, tendo sido aprovado por unanimidade com a sugestão do 201 

Representante da CNC, Sr. Antonio Lisboa Cardoso. A Conselheira da CUT observou que a Central 202 

havia solicitado estudo a fim de verificar quantos trabalhadores da área de turismo haviam sido 203 

afetados em função do acidente com óleo na região nordeste. O Presidente relatou que ao final do 204 

mês de outubro corrente, o MAPA havia encaminhado demanda de parcelas extras do benefício do 205 

seguro-desemprego para pescadores artesanais afetados pelo derramamento de óleo na costa 206 

nordestina. Ponderou que comunicado enviado pela Secretaria Especial de Pesca informava que o 207 

Governo Federal prestaria ajuda ao mencionado público de outra forma, ressaltando que novembro e 208 

dezembro já seriam de defeso. A Secretária-Executiva do CODEFAT registrou que havia sido 209 

encaminhado a todos os conselheiros a posição de não ser mais necessária a concessão de parcelas 210 

adicionais do seguro-desemprego para os pescadores em referência. Esclareceu que em reunião na 211 

Casa Civil, a Secretaria Especial de Pesca explicou que seriam adotadas outras medidas, não sendo o 212 

problema a pesca, mas sim a comercialização do pescado. O Conselheiro Titular Representante da 213 

STRAB, Sr. Matheus Stivali, declarou que ainda não havia uma estimativa do número de empregados 214 

da área de turismo afetados pelo derramamento de óleo, observando que tão logo tivessem essa 215 

informação seria encaminhada ao CODEFAT. Na sequência, o Presidente efetuou uma inversão de 216 

pauta, passando ao tópico VII – EXTRA PAUTA: ITEM 13 - Proposta de Resolução que autoriza a 217 

utilização de saldos de recursos de ações orçamentárias do Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT, 218 

relativos a despesas discricionárias, para aproveitamento na ação “20JT - Manutenção, 219 

Modernização e Ampliação da Rede de Atendimento do Programa do Seguro-Desemprego no 220 

Âmbito do Sistema Nacional de Emprego – Sine” e dá outras providências. O Subsecretário da SEMP 221 

observou que até quinze dias atrás estavam trabalhando com a perspectiva de não ter nenhum 222 

recurso orçamentário para aplicação na Ação 20JT – Manutenção, Modernização e Ampliação da Rede 223 

SINE. Ponderou que nos últimos dias havia sido publicado um decreto de descontingenciamento 224 

orçamentário, o que permitiria empenhar recursos para os entes operadores da Rede SINE que já 225 

tivessem concluída a adesão à nova modalidade de transferência de recursos do FAT via fundo a 226 

fundo. Ressaltou que a transferência dos recursos só seria possível no exercício de 2020, pois 227 

dependeria de cadastramento na Plataforma +Brasil e da aprovação de plano de ações e serviços 228 

pelos Conselhos de Trabalho, Emprego e Renda. Declarou que a presente proposta de resolução 229 

visava autorizar o remanejamento, para a Ação 20JT, dos saldos de recursos orçamentários e 230 

financeiros das ações orçamentárias discricionárias a seguir: I) 2B12 - Fomento ao Desenvolvimento 231 



 9 

de Instituições de Microcrédito; II) 8617 - Controle, Monitoramento e Avaliação das Aplicações dos 232 

Depósitos Especiais do Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT; e, III) 20Z1 - Qualificação Social e 233 

Profissional de Trabalhadores. Esclareceu que segundo a Portaria nº 01, de 13 de fevereiro de 2019, 234 

da Secretaria de Orçamento Federal (SOF), os remanejamentos estariam limitados a 30% da dotação 235 

orçamentária das ações, ou seja, a ação que receberia os recursos poderia ter uma ampliação de até 236 

30%, e a ação que cederia os recursos poderia ter uma redução de até 30%. Finalizando, declarou que 237 

em atenção ao limite de 30%, a ação 20JT (atualmente com dotação orçamentária de 238 

R$38.681.532,00) poderia receber até R$11.604.459,60, sendo que o remanejamento proposto 239 

totalizaria o valor de R$4.219.876,00, oriundo das seguintes ações: i) 20Z1: R$3.918.556,00; ii) 2B12: 240 

R$170.311,00; e, iii) 8617: R$131.008,00. O Presidente observou que o referido decreto de 241 

descontingenciamento permitiu um saldo de recursos também da Ação 2C43 (Gestão do FAT), 242 

propondo o remanejamento de R$541,962,00 da ação em referência para a Ação 20JT, cujo 243 

remanejamento passaria de R$4.219.876,00 para R$4.761.838,00, não tendo sido registrada 244 

nenhuma manifestação contraria. Em seguida, abriu as inscrições para manifestação. O 245 

Representante da CNC solicitou um aparte ponderando que o limite de 30% para remanejamento não 246 

constava na presente proposta de resolução. O Presidente esclareceu que já se tratava de um 247 

dispositivo legal, não havendo necessidade de ser retratado na proposta em tela. O Subsecretário da 248 

SEMP informou que em atenção à proposta do Presidente seria incluído um inciso contemplando o 249 

remanejamento de recursos da Ação 2C43 para a Ação 20JT. O Presidente indagou se havia mais 250 

alguma manifestação, em não havendo, colocou o item em votação, tendo sido aprovado por 251 

unanimidade. Em seguida, passou ao ITEM 14 - Proposta de Resolução que altera a de nº 467, de 21 252 

de dezembro de 2005, a nº 759, de 9 de março de 2016, e a nº 754, de 26 de agosto de 2015, que 253 

tratam de critérios e procedimentos para habilitação, concessão e pagamento do benefício seguro-254 

desemprego. O Conselheiro da STRAB observou que a Resolução nº 822, de 3 de dezembro de 2018, 255 

alterada pela Resolução nº 833, de 21 de maio de 2019, estabelecia que a partir de 1º de janeiro de 256 

2020 o pagamento do seguro-desemprego ocorreria apenas por meio de crédito em conta do 257 

beneficiário. Ponderou que a Resolução nº 822, de 2018, e outros normativos do CODEFAT, faziam 258 

referência expressa a "Conta Simplificada", ressaltando que a referida modalidade de conta bancária 259 

havia sido extinta com as revogações que constavam da Resolução BACEN nº 4.753, de 26 de 260 

setembro de 2019. Esclareceu que no modelo vigente, até o momento, o crédito em conta poderia 261 

ocorrer apenas na Caixa Econômica Federal (CAIXA), sendo certamente um limitador à expansão 262 
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desse canal de pagamento, uma vez que os trabalhadores poderiam ter contas em outras instituições 263 

financeiras e não desejar abrir uma nova conta apenas para receber um benefício temporário. 264 

Registrou que para superar essa barreira, o Ministério estava trabalhando com a DATAPREV e a CAIXA 265 

no sentido de viabilizar o pagamento do benefício através de Transferência Eletrônica Disponível 266 

(TED), acrescentando que o desenvolvimento dessa funcionalidade estava em fase final de conclusão. 267 

Informou que ao longo de 2019 foi observado um crescimento percentual do número de beneficiários 268 

recebendo o seguro-desemprego mediante crédito em conta, saindo de 54% em janeiro para 61% em 269 

outubro. Concluindo, declarou que se fazia necessário estabelecer novo prazo para o estabelecimento 270 

da obrigatoriedade do pagamento do seguro-desemprego apenas por crédito em conta, e, 271 

adicionalmente, adequar os normativos do CODEFAT às mudanças regulatórias do Banco Central do 272 

Brasil, conforme propostas a seguir: i) alterar as Resoluções nº 467, de 2005, nº 754, de 2015, e nº 273 

759, de 2016, para estabelecer que o pagamento do benefício seria efetuado mediante crédito em 274 

conta do beneficiário, sem ônus para o trabalhador, em conta a ser informada pelo próprio, 275 

admitindo-se, em casos excepcionais, o pagamento do benefício nos canais acessíveis na CAIXA, 276 

quando o trabalhador não identificasse conta de sua titularidade; ii) revogar as Resoluções nº 822, de 277 

2018, e nº 833, de 2019; e, iii) escalonar a entrada em vigor da presente Resolução, por modalidade, 278 

na forma a seguir: seguro-desemprego modalidade formal – em 2 de fevereiro de 2020, seguro-279 

desemprego modalidade empregado doméstico – em 2 de abril de 2020, seguro-desemprego 280 

modalidade trabalhador resgatado e bolsa de qualificação profissional – em 2 de junho de 2020, e 281 

seguro-desemprego modalidade pescador artesanal – em 2 de agosto de 2020. O Presidente abriu as 282 

inscrições para manifestação. O Representante do FONSET, Sr. Dorywillians Azevedo, indagou se o 283 

valor do benefício, ao ser creditado na conta do trabalhador, seria passível de algum débito. O 284 

Conselheiro da Força Sindical questionou se essa alteração garantiria o crédito do benefício sem 285 

qualquer espécie de desconto. O Conselheiro do BNDES observou que foi apontado que 61% dos 286 

pagamentos do benefício do seguro-desemprego estavam ocorrendo mediante crédito em conta, 287 

destacando que com a possibilidade de indicação de outra instituição financeira para crédito do 288 

benefício esse percentual tendia a apresentar crescimento. O Conselheiro da STRAB destacou que a 289 

possibilidade de TED iria aumentar consideravelmente o percentual de alcance do crédito em conta, 290 

declarando que não existia blindagem de conta. A Conselheira da CUT manifestou preocupação com o 291 

pagamento mediante crédito em conta sem proteção contra tarifa, ressaltando que não poderia 292 

haver prejuízo para o trabalhador. O Conselheiro da NCST também se mostrou preocupado que 293 
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houvesse algum débito para o trabalhador, indagando se o beneficiário poderia receber pelo cartão 294 

cidadão. O Representante da CAIXA, Sr. João Paulo Menegaz, esclareceu que caso o trabalhador não 295 

informasse a conta para crédito do seu benefício, ele poderia receber por outros canais, inclusive pelo 296 

cartão cidadão. O Conselheiro do BNDES observou que na proposta de resolução constava que o 297 

pagamento pelo cartão cidadão seria em casos excepcionais. Diante disso, o Conselheiro da NCST 298 

solicitou que fosse excluído o termo “em casos excepcionais” onde aparecesse. O Conselheiro da 299 

STRAB informou que seria retirado o termo em “casos excepcionais”, ressaltando que o crédito em 300 

conta atendia recomendação dos órgãos de controle no sentido de minimizar fraudes no pagamento 301 

do benefício do seguro-desemprego. O Presidente indagou se havia mais alguma manifestação, em 302 

não havendo, colocou o item em votação, tendo sido aprovado por unanimidade com a proposta do 303 

Conselheiro da NCST, Sr. Geraldo Ramthun. Em seguida, retomou a sequência da pauta, passando ao 304 

tópico IV – APRESENTAÇÕES: ITEM 8 - Tema: Aplicação das disponibilidades financeiras do FAT no 305 

Fundo de Investimento Financeiro Curto Prazo, BB-EXTRAMERCADO, pelo Banco do Brasil/BB-306 

DTVM. O Representante da BB-DTVM, Sr. Marcelo Cerqueira, relatou que o BB Extramercado 307 

Exclusivo FAT, em 31 de outubro de 2019, fechou com patrimônio líquido de R$28,34 bilhões. 308 

Informou que a composição atual da carteira do Fundo apresentava a seguinte distribuição: I) IMA-B: 309 

47,18%; II) IRF-M1: 38,01%; e, III) OPCOM: 14,80%. Apresentando comparativo da rentabilidade do 310 

FAT Extramercado, com outros índices, considerando os últimos doze meses, conforme a seguir, por 311 

ordem de rendimento: i) IMA-B: 26,74%; ii) IRF-M: 14,69%; iii) BB Extramercado FAT: 13,72%; iv) IRF-312 

M1: 7,13%; v) CDI: 6,20%; vi) SELIC: 6,20%; e, vii) IPCA: 2,54%. Na sequência, o Representante da BB-313 

DTVM, Sr. Caio Florenzani, relatou o cenário econômico internacional: i) mercados recuperaram-se 314 

nas últimas semanas, mas posicionamentos ainda eram defensivos; ii) alguns ativos pareciam caros, 315 

dado o nível corrente da atividade econômica global; iii) fim da lógica do “quanto pior, melhor”: 316 

crescimento global mais forte era imprescindível para avanço nos mercados; iv) a essencial 317 

recuperação da atividade econômica global ainda não seria visível no curto prazo; v) haveria sempre a 318 

chance de frustração no tocante ao progresso das negociações EUA/China, sobretudo quando os 319 

mercados estavam “otimistas”; e, vi) um obstáculo no curto prazo: com PIB global ainda fraco, 320 

episódios de forte volatilidade eram muito mais frequentes. Prosseguindo, passou à economia 321 

doméstica: I) ativos domésticos exibiram fortes ganhos nas últimas semanas, conforme esperado pelo 322 

direcionamento da BB-DTVM; II) forte suporte monetário, avanço da previdência e condições globais 323 

menos desfavoráveis foram os principais drivers; III) estava em curso a recuperação da atividade 324 
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doméstica: dados correntes e fundamentos econômicos suportavam melhoria dos indicadores; IV) 325 

efeitos negativos de choques recentes sobre a economia estavam perdendo força ou extinguindo-se; 326 

V) relevantes limitadores ainda seguiam atuando sobre a atividade econômica, restringindo a 327 

velocidade da melhoria dos indicadores; VI) a expectativa da BB-DTVM, a curto prazo, era de avanço 328 

da atividade apenas em linha ao esperado por analistas e traders; VII) inflação subjacente no piso do 329 

intervalo da meta, com projeção de IPCA de 3,4% em 2019 e 3,5% em 2020; e, VIII) SELIC deveria 330 

atingir 4% no início de 2020: mercados e analistas já ajustaram em grande parte as estimativas. O 331 

Representante da BB-DTVM finalizou, apresentando, para o final de 2019, as projeções do Banco para 332 

os índices a seguir: i) PIB: 0,9%; ii) Inflação IPCA: 3,3%; iii) inflação IGP-M: 5,8%; iv) taxa de câmbio: 333 

R$3,90; e, v) SELIC: 4,50%. O Presidente agradeceu pela exposição e, em seguida, abriu as inscrições 334 

para manifestação. O Conselheiro da CONSIF indagou se a carteira do FAT estava protegida da 335 

variação cambial. O Representante da BB-DTVM esclareceu que não havia impacto direto da variação 336 

cambial sobre a carteira do FAT Extramercado. Na sequência, o Presidente passou ao ITEM 9 - Tema: 337 

Relatório gerencial contendo informações sobre a execução do QUALIFICA BRASIL e a execução da 338 

Escola do Trabalhador; pela Subsecretaria de Capital Humano da Secretaria de Políticas Públicas de 339 

Emprego. O Coordenador-Geral de Operação da Subsecretaria de Capital Humano da Secretaria de 340 

Políticas Públicas de Emprego da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade 341 

(CGOP/SUCAP/SPPE/SEPEC/ME), Sr. Denis dos Santos Freitas, informou os instrumentos celebrados 342 

no âmbito do Programa Qualifica Brasil em 2017: i) 43 convênios celebrados com estados e 343 

municípios, com recursos empenhados na ordem de R$40,5 milhões: vigência expirada em dezembro 344 

de 2018, sem nenhum repasse; ii) Termo de Execução Descentralizada nº 02/2017 – UNIRIO, no valor 345 

de R$40,0 milhões, dos quais apenas R$12,0 milhões foram descentralizados, ainda em 2017: 346 

rescindido unilateralmente pelo então MTb em 20 de novembro de 2018; e, iii) Termo de Execução 347 

Descentralizada nº 01/2017 – UnB, no valor de R$20,0 milhões, dos quais R$5,9 milhões foram 348 

descentralizados em 2017 e R$8,1 milhões em 2018: rescindido pelo Ministério da Economia em 1º de 349 

novembro de 2019. Relatou que a CGU, mediante o Relatório de Avaliação nº 201800415, efetuou os 350 

seguintes achados no TED nº 01/2017/UnB: a) identificação de fragilidades no planejamento e nos 351 

planos de trabalho apresentados na celebração, resultando em descumprimento da Resolução do 352 

CODEFAT n° 783/2017; e, b) constatação da ausência de definição precisa dos produtos esperados. 353 

Declarou que a CGU, por meio do mencionado Relatório de Avaliação, promoveu as seguintes 354 

recomendações à SPPE: i) instituir, dentro do processo de formalização de instrumentos no âmbito do 355 
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Programa QUALIFICA BRASIL, a obrigatoriedade de apresentação de critérios objetivos e 356 

transparentes que justifiquem a escolha dos parceiros; ii) incluir, no processo de celebração de 357 

convênios, rotina que preveja a notificação ao órgão legislativo local sobre a celebração do 358 

instrumento e sobre as liberações de recursos; iii) elaborar normativo interno ou manual que oriente a 359 

celebração e execução de parcerias por meio de Termo de Execução Descentralizada; iv) fazer constar 360 

dos pareceres de apreciação dos projetos no âmbito do Programa QUALIFICA BRASIL a verificação e a 361 

avaliação conclusiva quanto ao enquadramento dos gastos nas hipóteses do Art. 25 da Resolução 362 

CODEFAT nº 783/2017; v) cancelar a "Meta 4" do Plano de Trabalho referente ao TED n° 01/2017, 363 

haja vista a ausência de previsão desse tipo de despesa na Resolução CODEFAT n° 783/2017; vi) 364 

apurar responsabilidade pela celebração do TED nº 01/2017 sem a realização de prospecção de 365 

mercado, sem a definição precisa dos produtos esperados em cada etapa e com a previsão de despesa 366 

não autorizada pela Resolução CODEFAT n° 783/2017, além de outros fatos porventura identificados 367 

durante o processo de apuração; vii) apurar responsabilidade pela celebração do TED nº 02/2017 sem 368 

a comprovação da capacidade técnica da entidade para realizar cursos itinerantes e sem o 369 

detalhamento de custos exigido pela Resolução CODEFAT n° 783/2017, além de outros fatos 370 

porventura identificados durante o processo de apuração; viii) apurar responsabilidade pela 371 

celebração dos convênios do QUALIFICA BRASIL em desacordo com os arts. 10 e 22 da Resolução 372 

CODEFAT nº 783/2017, além de outros fatos porventura identificados durante o processo de 373 

apuração; ix) rescindir o TED n° 02/2017 e adotar providências para avaliação da prestação de contas 374 

dos recursos repassados, dentro dos prazos definidos no Decreto n° 6.170/2007, e atentando à 375 

necessidade de possíveis ressarcimentos; x) avaliar, junto aos 31 convênios não incluídos na amostra 376 

analisada pela CGU, se há ocorrência das impropriedades apresentadas neste relatório, e decidir, com 377 

base nessa avaliação, sobre a continuidade dos respectivos instrumentos; e, xi) considerando as 378 

competências normativas do CODEFAT, levar ao conhecimento do Conselho as impropriedades e 379 

irregularidades apresentadas no presente relatório de auditoria. Referindo-se à questionamento 380 

efetuado na 152ª Reunião Ordinária do GTFAT, quanto à apuração de responsabilidades, registrou 381 

que em 20 de novembro de 2018, a Secretaria de Políticas Públicas de Emprego expediu à Secretaria 382 

Executiva do então Ministério do Trabalho o Memorando nº 3.303/2018/SPPE/MTb, por meio do qual 383 

requereu a adoção das providências relativas às recomendações nº 6, 7 e 8 do Relatório de Avaliação 384 

CGU n° 201800415, a saber: I) Recomendação nº 6: Apurar responsabilidade pela celebração do TED 385 

nº 01/2017; II) Recomendação nº 7: Apurar responsabilidade pela celebração do TED nº 02/2017; e, 386 
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III) Recomendação nº 8: Apurar responsabilidade pela celebração dos convênios do QUALIFICA 387 

BRASIL. Declarou que a SPPE, em minuciosa avaliação do TED nº 01/2017 e do projeto Escola do 388 

Trabalhador à luz da Estratégia Nacional de Qualificação, de seus resultados e da auditoria da CGU, 389 

concluiu por: a) suspender o repasse da terceira parcela, no valor de R$5,3 milhões, já considerada a 390 

exclusão da Meta 4, no valor de R$700,0 mil, dada a impossibilidade de aferição dos impactos do 391 

projeto na empregabilidade dos beneficiários e as impropriedades apuradas pela CGU; b) encerrar a 392 

parceria com a UnB - TED nº 01/2017; e; c) reorientar o projeto Escola do Trabalhador às diretrizes da 393 

Estratégia Nacional de Qualificação. Ponderou que com a suspensão do repasse da terceira parcela do 394 

TED nº 01/2017 e seu encerramento, a partir de 01/10/2019 os serviços da plataforma Escola do 395 

Trabalhador estavam temporariamente indisponíveis. Informou que ao ser implementada a Escola do 396 

Trabalhador estimava-se o atendimento de 6 milhões de trabalhadores até fevereiro de 2020, tendo 397 

apresentado, até 7 de agosto de 2019, os seguintes resultados: I) inscritos na plataforma: 750.727; II) 398 

matrículas realizadas: 1.285.425; e, III) concluintes: 233.356. O Coordenador-Geral da CGOP finalizou, 399 

relatando as novas ações da Estratégia Nacional de Qualificação: i) implementação de modelo de 400 

contratação por resultados - impacto social: contratação, com recursos do FAT, de instituição com 401 

vistas à promoção da empregabilidade de 800 jovens desempregados com idades entre 18 a 29 anos, 402 

em quantidade igual ou superior a 8% em comparação a um grupo de controle, por meio da oferta 403 

presencial de qualificação profissional de, no mínimo, 250 horas; ii) pactuação de acordos com 404 

entidades de aprendizagem do Sistema S para oferta de vouchers de qualificação profissional: 405 

disponibilização de cursos de qualificação para trabalhadores desempregados, para empregados em 406 

setores ou empresas em processo de modernização tecnológica e para empreendedores; e, iii) 407 

celebração de cooperação técnica com entes públicos com vistas à conjugação de esforços mediante 408 

a disponibilização de ferramenta que possibilitará o alinhamento da oferta de cursos de formação 409 

profissional às demandas do setor produtivo: as empresas solicitarão diretamente os cursos de 410 

acordo com as suas necessidades de mão de obra qualificada e as informações serão utilizadas para 411 

nortear a oferta de qualificação e priorização dos recursos disponíveis pelos entes parceiros do 412 

Ministério da Economia. O Presidente agradeceu pela exposição e, em seguida, abriu as inscrições 413 

para manifestação. O Conselheiro da CONSIF indagou sobre qual o encaminhamento e o retorno das 414 

recomendações 6, 7 e 8, as quais tratavam de apuração de responsabilidades. O Coordenador-Geral 415 

da CGOP ressaltou que, conforme informado anteriormente, a SPPE havia encaminhado o assunto à 416 

Secretaria Executiva do então Ministério do Trabalho solicitando providências. O Conselheiro Titular 417 
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Representante da CSB, Sr. José Avelino Pereira, indagou se haveria entidade com interesse em 418 

contratar qualificação profissional mesmo diante do risco de não receber recursos no caso de não 419 

cumprimento da meta estabelecida. O Coordenador-Geral da CGOP registrou que havia sido lançado 420 

edital público, já tendo recebido doze propostas, o que indicava que haviam entidades interessadas 421 

nessa modalidade de contração. Na sequência, o Presidente passou ao ITEM 10 - Tema: Situação das 422 

prestações de contas de convênios com recursos do FAT, pela Coordenação-Geral de Prestação de 423 

Contas da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego – CGPC/SPPE/SEPEC/ME. O Coordenador-424 

Geral de Prestação de Contas da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego da Secretaria Especial de 425 

Produtividade, Emprego e Competitividade (CGPC/SPPE/SEPEC/ME), Sr. José Cláudio Santos Mateus, 426 

apresentou quadro demonstrando os valores acumulados dos convênios celebrados com recursos do 427 

FAT: I) 188 prestações de contas com 100% de aprovação; II) 142 prestações de contas encaminhadas 428 

à Tomada de Contas Especial; III) saldo a comprovar no SIAFI: R$288,33 milhões; IV) saldo a aprovar 429 

no SIAFI: R$1,41 bilhão; V) saldo impugnado: R$14,00 milhões; VI) inadimplência efetiva: R$332,84 430 

milhões; VII) inadimplência suspensa: R$225,85 milhões; VIII) saldo com status 100% aprovado: 431 

R$37,55 milhões; IX) concluída no SIAFI: 82 prestações de contas; e, X) risco de prescrição até 432 

31.12.2019: 162 prestações de contas no montante de R$1,18 bilhão. Finalizando, relatou alguns 433 

enunciados do TCU à respeito da prescrição de prazo: i) a dispensa de instauração de Tomada de 434 

Contas Especial (TCE) quando decorridos dez anos entre a data provável de ocorrência do dano e a 435 

primeira notificação dos responsáveis não é regra absoluta, mas uma faculdade, em que é avaliada a 436 

razoabilidade de se prosseguir a investigação do caso concreto, sopesando a disponibilidade da 437 

documentação necessária para tanto, dentre outros aspectos; e, ii) o transcurso do lapso de dez anos 438 

para dispensa de instauração da tomada de contas especial, apesar de admitido em tese, precisa ser 439 

avaliado em confronto com os elementos disponíveis em cada caso, com o objetivo de verificar se 440 

houve, de fato, prejuízo ao pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. O Presidente 441 

agradeceu pela exposição e, em seguida, abriu as inscrições para manifestação. O Conselheiro da 442 

CONSIF observou que ainda havia um passivo grande de prestação de contas para analisar, 443 

ressaltando a necessidade de alocar mais servidores na equipe da CGPC. Questionou o que se poderia 444 

fazer para dar celeridade à análise das prestações de contas, visando impedir eventual prescrição. O 445 

Coordenador-Geral da CGPC declarou que a SPPE estava engajada em dar solução ao passível de 446 

prestações de contas. Observou que a CGPC foi criada em 2017, e que no momento contava, 447 

efetivamente, com 16 técnicos, sendo 11 treinados e 5 em treinamento. Declarou que já haviam 448 
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sinalizado junto à SEPEC que se fazia necessário reforçar a equipe técnica da CGPC no sentido de dar 449 

celeridade à redução do estoque de prestações de contas. Observou que a maioria dos técnicos se 450 

encontrava analisando processos demandados pelos órgãos de controle e do Ministério Público. O 451 

Conselheiro da CONSIF solicitou que fosse encaminhada ao CODEFAT uma relação dos processos que 452 

estavam sendo analisados prioritariamente em função de demanda dos órgãos de controle e do MP. 453 

O Representante da CNC solicitou um aparte para indagar se esses recursos seriam empréstimos com 454 

recursos do FAT e, em caso afirmativo, se cumpriram a sua finalidade, questionando se teria que 455 

retornar algum recurso para o Fundo. O Coordenador-Geral da CGPC esclareceu que não se tratava de 456 

empréstimos, e sim de convênios e parcerias, acrescentando que só poderia afirmar se haveria 457 

necessidade de devolução de recursos após a análise das prestações de contas. O Presidente 458 

destacou que a equipe da CGPC estava fazendo um ótimo trabalho, acrescentando que se tratava de 459 

processos muito antigos. O Conselheiro da CONSIF concordou que a CGPC estava fazendo um grande 460 

trabalho, ressaltando que a sua preocupação era em relação à recuperação de recursos públicos. 461 

Solicitou o envio de relação de processos em que foram identificadas fraudes. O Conselheiro da CNTur 462 

indagou se havia algum instrumento legal para evitar uma eventual prescrição de processos de 463 

prestação de contas em 31.12.2019. O Coordenador-Geral da CGPC esclareceu que a equipe técnica 464 

não tinha habilitação para identificar eventuais fraudes, que na maioria das vezes estava relacionada 465 

à falsificação de notas fiscais e de assinaturas em listas de presença de cursos de qualificação 466 

profissional. Declarou que o prazo prescricional de 10 anos para a prestação de contas havia sido 467 

estabelecido em instrução normativa do TCU. O Presidente solicitou à Secretaria Executiva do 468 

CODEFAT que providenciasse o atendimento do pedido de envio de relação de processos que se 469 

encontravam em análise em função de demanda dos órgãos de controle e do MP. Na sequência, o 470 

Presidente passou ao tópico V – INFORME: ITEM 11 - Tema: Processo de Articulação do PROGER com 471 

o Emprego e a Empregabilidade, pela Secretaria de Políticas Públicas de Emprego. O Subsecretário 472 

da SEMP relatou que a SPPE tinha a intenção de apresentar, no início do exercício de 2020, uma 473 

proposta de Programação Anual da Aplicação dos Depósitos Especiais do FAT (PDE), acrescentando 474 

que já estavam consultando as instituições financeiras oficiais federais quanto às suas demandas por 475 

recursos do Fundo. Ponderou que no exercício de 2019 não havia sido possível apresentar proposta 476 

de PDE em razão da inexistência de excedente à Reserva Mínima de Liquidez (RML). Finalizando, 477 

declarou que a SEMP/SPPE se encontrava em tratativas com a Subsecretaria de Desenvolvimento das 478 

Micro e Pequenas Empresas, Empreendedorismo e Artesanatos da Secretaria de Desenvolvimento da 479 
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Indústria, Comércio, Serviços e Inovação da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e 480 

Competitividade no sentido de estudar a possibilidade de desenhar uma nova linha de crédito para às 481 

micro e pequenas empresas. O Presidente agradeceu pela exposição e, em seguida, passou ao tópico 482 

VI – OUTROS ASSUNTOS: ITEM 12 - Entrega dos seguintes documentos: 12.1 – Resumo das 483 

discussões da 152ª Reunião Ordinária do GTFAT, realizada em 24 de outubro de 2019; 12.2 - 484 

Boletim de Informações Financeiras do FAT – 4º Bimestre de 2019; 12.3 – Relatório de 485 

Monitoramento do SINE Aberto, pela Subsecretaria de Emprego da Secretaria de Políticas Públicas 486 

de Emprego; 12.4 - Atualização das Informações sobre as Restrições apresentadas pelo Contador na 487 

Prestação de Constas do FAT – exercício 2018; 12.5 - Boletim de Políticas Públicas de Emprego, 488 

Trabalho e Renda – 3º Trimestre de 2019 - Atualizado; 12.6 - Relatório de Execução da PDE – REL-489 

PDE; 12.7 - Calendário de Reuniões do CODEFAT e do GTFAT, para o exercício de 2020; e, 12.8 - 490 

Atualização das informações sobre as providências para atendimento das recomendações contidas 491 

no Relatório de Avaliação CGU nº 201800915 – Gestão do FAT do exercício 2017. O Presidente 492 

informou que todos os documentos e arquivos da presente reunião se encontravam disponíveis no 493 

Google Drive, cujo link havia sido enviado por mensagem eletrônica. ENCERRAMENTO: Nada mais 494 

havendo a tratar e esgotada a Pauta, o Presidente deu por encerrada a reunião, agradecendo a 495 

presença de todos. E, para constar, eu, Suely Barrozo Lopes, Secretária-Executiva do CODEFAT, lavrei 496 

a presente Ata que, após aprovada, será assinada pelo Presidente do CODEFAT, demais membros do 497 

Colegiado e por mim. 498 
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