
CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR 

ATA DA 68ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CODEFAT 

 
DATA: 27 de maio de 2020. 

LOCAL: Reunião por videoconferência (Polycom RealPresence Web Suite) 

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

Titular Representante da UGT; Gustavo Alves Tillmann, Secretário-Executivo do CODEFAT; Sérgio 

Ricardo de Brito Gadelha, Conselheiro Titular Representante da Secretaria Especial de Fazenda 

(FAZENDA/ME); Lizane Soares Ferreira, Conselheira Titular Representante do MAPA; Fernando de 

Holanda Barbosa Filho, Conselheiro Titular Representante da Secretaria de Políticas Públicas de 

Emprego da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade (SPPE/SEPEC/ME); 

Sylvia Torii, Conselheira Titular Representante do BNDES; Antônia Tallarida Serra Martins, Conselheira 

Suplente Representante da Secretaria de Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Serviços e 

Inovação da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade (SDIC/SEPEC/ME); 

Quintino Marques Severo, Conselheiro Titular Representante da CUT; 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; Gilberto Porcello Petry, Conselheiro Titular Representante 

da CNI; Angra Máxima Barbosa, Conselheira Titular Representante da CONSIF; Ivo Dall’Acqua Júnior, 

Conselheiro Titular Representante da CNC; Virgílio Nelson da Silva Carvalho, Conselheiro Titular 

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

Sérgio Carraro Teles, Conselheiro Suplente Representante da CNI. CONVIDADOS: Marília Pessoa, 

Representante da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN-Trabalho; e, Davidson Magalhães, 

Presidente do FONSET. 

 

Aos vinte e sete dias do mês de maio de dois mil e vinte, por meio de videoconferência, teve início a 1 

Sexagésima Oitava Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao 2 

Trabalhador (CODEFAT), sob a direção do Presidente do CODEFAT e Conselheiro Titular 3 

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

cumprimentou a todos e, em seguida, passou ao tópico II – ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO: ITEM 1 - 5 

Proposta de Resolução que aprova a Proposta Orçamentária do Fundo de Amparo ao Trabalhador – 6 

FAT para o exercício de 2021. O Coordenador-Geral de Recursos Financeiros do Departamento de 7 

Gestão de Fundos da Secretaria Especial de Fazenda (CGFIN/DEF/FAZENDA/ME), Sr. Paulo César 8 

Bezerra de Souza, iniciou a apresentação efetuando as seguintes ponderações: i) os valores das 9 

despesas obrigatórias (benefícios e empréstimos ao BNDES) foram projetados pela CGFIN/DEF com 10 

base na legislação vigente até o mês de abril de 2020; ii) os valores das despesas relacionadas às 11 
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ações de Qualificação Profissional, Gestão do SINE, e Fomento à Inclusão Produtiva, foram propostos 12 

pela SPPE/SEPEC/ME; iii) os valores das despesas das outras ações foram propostos pelas unidades 13 

que executam despesas com recursos do FAT, quando da elaboração da PLOA/2020, exceto para as 14 

ações do Programa de Gestão, em face da necessidade de ajustar os gastos à expectativa da 15 

arrecadação da contribuição sindical; e, iv) a proposta orçamentária tela contava com alguns valores 16 

diferentes do que foi apresentado no GTFAT, uma vez que foram atualizados em razão da aplicação 17 

de nova grade de parâmetros econômicos divulgada pela Secretaria de Política Econômica da 18 

Secretaria Especial de Fazenda (SPE/FAZENDA/ME). Relatou que o Ministério projetava, para o 19 

exercício de 2021, obrigações (despesas + empréstimos ao BNDES) da ordem de R$80,89 bilhões, 20 

assim distribuídos, por programas: i) Gestão e Manutenção do Poder Executivo: R$166,80 milhões; ii) 21 

Operações Especiais – Financiamentos com Retorno - BNDES: R$18,92 bilhões; iii) Operações Especiais 22 

– Outros Encargos Especiais: R$00,00; iv) Empregabilidade: R$1,61 bilhão; v) Modernização 23 

Trabalhista e Trabalho Digno: R$283,00 milhões; e, vi) Inclusão Produtiva de Pessoas em Situação de 24 

Vulnerabilidade Social: R$59,90 bilhões. Ressaltou que o valor projetado para as obrigações no 25 

exercício de 2021 (R$80,89 bilhões) era 4,4% inferior ao valor aprovado na LOA/2020 (R$84,58 26 

bilhões). Registrou que as despesas discricionárias apresentavam a seguinte distribuição: i) Programa 27 

de Gestão e Manutenção do Poder Executivo: R$166,80 milhões; ii) Gestão do Sistema Nacional de 28 

Emprego - SINE: R$150,00 milhões; iii) Qualificação Social e Profissional: R$1,46 bilhão; iv) Fomento à 29 

Inclusão Produtiva: R$1,30 milhão; v) Gestão do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT: R$2,80 30 

milhões; vi) Estudos, Pesquisas e Geração de Informações sobre Trabalho, Emprego e Renda: R$4,20 31 

milhões; vii) Apoio Operacional ao Pagamento do Seguro-Desemprego e do Abono Salarial: R$3,10 32 

milhões; viii) Identificação da População por meio da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS: 33 

R$19,10 milhões; ix) Classificação Brasileira de Ocupações - CBO: R$3,80 milhões; e, x) Cadastros 34 

Públicos e Sistemas de Integração das Ações de Trabalho e Emprego: R$250,00 milhões. Observou 35 

que os recursos do Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo (R$166,80 milhões) 36 

estavam assim distribuídos: i) Funcionamento das Unidades Descentralizadas: R$150,00 milhões; e, ii) 37 

Administração da Unidade: R$16,80 milhões. Destacou que o programa Inclusão Produtiva de Pessoas 38 

em Situação de Vulnerabilidade Social (despesas obrigatórias) apresentava a seguinte distribuição: i) 39 

Abono Salarial: R$19,14 bilhões; e, ii) Seguro-Desemprego: R$40,77 bilhões. O Coordenador-Geral da 40 

CGFIN finalizou, passando às receitas, as quais foram estimadas no montante de R$80,89 bilhões, 41 

distribuídas conforme a seguir: i) Contribuição PIS/PASEP: R$66,95 bilhões; ii) Remunerações do FAT: 42 

R$13,55 bilhões; iii) Cota Parte da Contribuição Sindical: R$16,80 milhões; iv) Multas e Juros Devidas 43 
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ao FAT: R$50,10 milhões; v) Restituição de Benefícios não Desembolsados: R$317,43 milhões; e, vi) 44 

Outras Receitas: R$3,09 milhões. O Presidente abriu as inscrições para manifestação. O Conselheiro 45 

Titular Representante da CNI, Sr. Gilberto Porcello Petry, indagou se o CODEFAT poderia fazer ajustes 46 

rápidos no orçamento, caso fosse necessário, dada a situação em que se encontrava a economia. O 47 

Conselheiro Titular Representante da CUT, Sr. Quintino Marques Severo, observou que devido ao 48 

COVID-19 haveria muito desemprego nesse exercício de 2020, entretanto a proposta orçamentária 49 

projetava crescimento da receita do PIS/PASEP e redução do número de beneficiários do seguro-50 

desemprego. O Conselheiro Titular Representante da Força Sindical, Sr. Sérgio Luiz Leite, questionou 51 

como o Ministério havia chegado a estimativa de redução de quase 700 mil beneficiários do seguro-52 

desemprego no exercício de 2021, haja vista que a epidemia de COVID-19 deveria agravar o quadro 53 

de desemprego. Indagou qual a razão para reduzir o valor relativo ao fomento à inclusão produtiva 54 

(estimular o microcrédito produtivo orientado), que na LOA/2020 constava no montante de R$5,98 55 

milhões, e na proposta para 2021 estava em R$1,30 milhão. Ressaltou que a Rede SINE já contou com 56 

proposta de orçamento de quase R$1,00 bilhão, e agora estava sendo proposto R$150,00 milhões, 57 

destacando a importância de investimentos no sistema público de emprego, trabalho e renda. 58 

Questionou se com o fim da DRU ainda estava sendo repassado 40% para o BNDES. O Conselheiro 59 

Titular Representante da CNTur, Sr. Virgílio Nelson da Silva Carvalho, questionou qual seria o impacto 60 

do orçamento de 2020 e de 2021 sobre o patrimônio do FAT. O Presidente do FONSET, Sr. Davidson 61 

Magalhães, ponderou que o fomento à inclusão produtiva apresentava uma queda significativa de 62 

2020 para 2021, ressaltando a importância do microempreendedor para a geração de emprego e 63 

renda. O Conselheiro Titular Representante da NCST, Sr. Geraldo Ramthun, ponderou que estava 64 

sendo estimado aumento de receitas de 2020 para 2021, sendo que havia previsão de queda do PIB. 65 

O Presidente destacou a importância de se investir nas políticas públicas de emprego, trabalho e 66 

renda (seguro-desemprego, intermediação de mão de obra e qualificação social e profissional), 67 

voltados para as novas tecnologias. O Coordenador-Geral da CGFIN prestou os seguintes 68 

esclarecimentos: i) as receitas e despesas eram projetadas segundo os parâmetros publicados pela 69 

SPE; ii) competia à SOF realizar os ajustes devidos na proposta orçamentária levando em consideração 70 

o Orçamento Geral da União, não havendo responsabilização dos Conselheiros quanto aos números 71 

apresentados na presente proposta; iii) havia a expectativa de que em 2021 menos trabalhadores 72 

buscassem o benefício do seguro-desemprego; iv) a ação de fomento à inclusão produtiva na 73 

LOA/2020 foi turbinada em razão de acréscimos de recursos oriundos de emendas parlamentares; v) 74 

com o fim da DRU o repasse de recursos ao BNDES passou de 40% para 28%, ressaltando que foi 75 
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mantido proporcionalmente o valor repassado ao Banco; e ; vi) ressaltou que o patrimônio do FAT 76 

estava sendo crescendo, uma vez que os empréstimos constitucionais ao BNDES eram considerados 77 

como despesas de capital, ou seja, contabilizava-se como patrimônio do Fundo. O Conselheiro da 78 

Força Sindical manifestou preocupação com o otimismo em relação às projeções de receitas e de 79 

redução do número de beneficiários do seguro-desemprego. Declarou que considerava importante 80 

aumentar recursos para a ação de fomento à inclusão produtiva (microcrédito). A Coordenadora-81 

Geral de Fomenta à Geração de Emprego da Subsecretaria de Emprego da Secretaria de Políticas 82 

Públicas de Emprego da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade 83 

(CGEM/SEMP/SPPE/SEPEC), Sra. Lucilene Estevam Santana, registrou que havia projeto de fomento 84 

ao microcrédito na Rede SINE, de modo que considerava oportuno aumentar recursos para a referida 85 

ação, que poderia chegar ao valor de R$8,0 milhões, ressaltando que se tratava de apoio ao 86 

microcrédito, e não de concessão de crédito. O Coordenador-Geral da CGFIN esclareceu que havia 87 

espaço para aumentar a proposta de recursos da referida ação para o valor de R$8,0 milhões, 88 

conforme percepção da área técnica. O Presidente indagou se havia mais alguma manifestação, em 89 

não havendo, colocou o item em votação, tendo sido aprovado por unanimidade com o aumento de 90 

recursos para ação 2B12 - fomento à inclusão produtiva, que passaria de R$1,3 milhão para R$8,0 91 

milhões. Em seguida, passou ao ITEM 2 – Proposta de Resolução que altera a de nº 841, de 28 de 92 

novembro de 2019, que estabelece normas para envio de dados e informações das instituições 93 

financeiras sobre as aplicações de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT em 94 

depósitos especiais remunerados e em empréstimo constitucional ao BNDES. O Coordenador-Geral 95 

da CGFIN registrou que a Resolução nº 841, de 28 de novembro de 2019, dispunha sobre normas para 96 

envio de dados e informações das instituições financeiras sobre as aplicações de recursos do FAT em 97 

depósitos especiais remunerados e em empréstimo constitucional ao BNDES, cuja vigência teria início 98 

a partir de 1º de julho de 2020. Ponderou que o BNDES havia solicitado alteração da data de entrada 99 

em vigor da Resolução nº 841, de 2019, para 31 de dezembro de 2020, em razão de dificuldades para 100 

envio de dados e informações das aplicações de recursos do FAT no prazo estabelecido inicialmente 101 

(01.07.2020), em face da necessidade de: i) formalização de acordo de cooperação visando à 102 

transferência de sigilo bancário albergadas por Lei; ii) adaptação de sistemas de informação para 103 

atender integralmente às determinações; e, iii) implementação de processo de trabalho em regime de 104 

“home office” por tempo indeterminado, em decorrência da pandemia da Covid-19. O Coordenador-105 

Geral da CGFIN finalizou, ressaltando que em atenção às dificuldades informadas pelo BNDES e a 106 

situação de emergência de saúde pública, consequência da pandemia do Covid-19, propunha-se a 107 
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prorrogação do prazo de início da vigência da Resolução nº 841, de 2019, para 4 de janeiro de 2021. O 108 

Presidente abriu as inscrições para manifestação. A Conselheira Titular Representante do BNDES, Sra. 109 

Sylvia Torii, destacou que algumas questões ainda estavam em tratamento, tal como o sigilo bancário. 110 

O Secretário-Executivo do CODEFAT, Sr. Gustavo Alves Tillmann, ressaltou que o tema sigilo bancário 111 

foi discutido no GTFAT, sendo concluído que demandaria discussão mais aprofundada. O Presidente 112 

indagou se havia mais alguma manifestação, em não havendo, colocou o item em votação, tendo sido 113 

aprovado por unanimidade. O Presidente promoveu a inversão de pauta, passando ao tópico V - 114 

EXTRA PAUTA: ITEM 8 - Proposta de Resolução que dispõe sobre a ampliação do prazo de 115 

contratação de operações de crédito e o recolhimento das remunerações e reembolsos dos 116 

depósitos especiais do Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT pelas instituições financeiras, no 117 

período da pandemia do coronavírus Covid-19. A Coordenadora-Geral da CGEM declarou que a 118 

Resolução nº 858, de 29 de abril de 2020, facultou às instituições financeiras, nos meses de maio e 119 

junho de 2020, o recolhimento ao FAT da soma dos retornos das parcelas dos financiamentos das 120 

operações de crédito recebidas no mês anterior, não se aplicando, nesse caso, a fórmula de 121 

Reembolso Automático (RA) de que tratava a Resolução nº 439, de 2 de junho de 2005. Ponderou que 122 

devido ao agravamento dos efeitos da pandemia do COVID-19, os agentes financeiros informaram 123 

que a medida acima não atendeu integralmente às necessidades dos beneficiários no que tangia a 124 

capacidade de pagamento. Observou que o atual cenário remetia à necessidade de medidas para 125 

mitigar os impactos financeiros nos beneficiários das linhas de crédito do FAT. Ressaltou que, sem 126 

prejuízos ao Fundo, a proposta em tela visava autorizar as instituições financeiras que operavam com 127 

recursos dos depósitos especiais do FAT a adotar, até 31 de dezembro de 2020, os seguintes 128 

procedimentos: i) ampliar, por até 12 meses, o prazo de financiamento de operações contratadas até 129 

a data da publicação desta Resolução, podendo extrapolar o prazo máximo de financiamento 130 

aprovado nas Resoluções do CODEFAT e nos Planos de Trabalho aprovados pela Secretaria Executiva 131 

desse Conselho, para os beneficiários que forem impactados em decorrência do estado de 132 

calamidade pública reconhecido por ato do Poder Executivo; e, ii) recolher ao FAT o Reembolso 133 

Automático – RA, na forma estabelecida no art. 6º da Resolução CODEFAT nº 439, de 2 de junho de 134 

2005, ou, alternativamente, recolher mensalmente ao Fundo a soma dos retornos das parcelas dos 135 

financiamentos das operações de crédito recebidas no mês anterior, não se aplicando, neste caso, a 136 

fórmula de cálculo de RA. Finalizando, destacou que a presente proposta de resolução revogaria a 137 

Resolução nº 858, de 2020. O Presidente abriu as inscrições para manifestação. O Conselheiro da 138 

NCST indagou sobre a possibilidade de ser incluída na proposta em tela exigência de que os 139 
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beneficiários da ampliação do prazo de financiamento não poderiam demitir trabalhadores. 140 

Questionou se os relatórios que as instituições financeiras encaminhariam bimestralmente à 141 

Secretaria Executiva do CODEFAT seriam enviados aos Conselheiros. A Coordenadora-Geral da CGEM 142 

esclareceu que eventual inclusão de exigência no sentido de vedar demissões implicaria em grande 143 

dificuldade de controle e, ainda, representaria alteração de regra de contratos em curso. Observou 144 

que já eram disponibilizados nas reuniões ordinárias do Conselho relatórios contendo a execução dos 145 

depósitos especiais. O Presidente solicitou que os relatórios das instituições financeiras, assim que 146 

recebidos pela Secretaria Executiva do CODEFAT, fossem encaminhados aos Conselheiros para 147 

conhecimento. O Presidente indagou se havia mais alguma manifestação, em não havendo, colocou o 148 

item em votação, tendo sido aprovado por unanimidade. Retornando à sequência da pauta, passou 149 

ao tópico III – APRESENTAÇÕES: ITEM 3 - Sobre o tema: Posição Atualizada sobre o Comportamento 150 

do Seguro Desemprego, a ser realizada pela Secretaria de Trabalho – STRAB. O Presidente registrou 151 

que a Coordenadora-Geral da CGCIPE foi convocada de última hora para atender outra agenda, 152 

restando prejudicada a apresentação do tema em tela. Em seguida, passou ao ITEM 4 - Sobre o tema: 153 

Medidas Propostas pela SEPRT, relativas a alterações na legislação trabalhista e de apoio a 154 

beneficiários das políticas de trabalho, buscando minimizar efeitos da Pandemia COVID 19, pela 155 

Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. O Diretor de Programa da Secretaria Especial de 156 

Previdência e Trabalho (SEPRT/ME), Sr. Francisco Airton Martins, relatou que para minimizar os 157 

efeitos do COVID-19 sobre o mercado de trabalho, o Governo Federal editou a Medida Provisória nº 158 

927, de 22 de março de 2020, que dispõe sobre as medidas trabalhistas para enfrentamento do 159 

estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da 160 

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (covid-19), e dá 161 

outras providências, cabendo destacar as seguintes ações: i) facilitação do teletrabalho; ii) 162 

antecipação de férias individuais; iii) concessão de férias coletivas; iv) aproveitamento e a antecipação 163 

de feriados; v) banco de horas; vi) suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde no 164 

trabalho; vii) direcionamento do trabalhador para qualificação; e, viii) diferimento do recolhimento do 165 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS dos últimos 3 meses. Em seguida, registrou que, 166 

visando preservar o emprego e a renda, garantir a continuidade das atividades laborais e empresariais 167 

e reduzir o impacto social decorrente das consequências do estado de calamidade pública e de 168 

emergência de saúde pública, e complementarmente a MP nº 927, de 2020, foi baixada a Medida 169 

Provisória nº 936, de 1º de abril de 2020, que institui o Programa Emergencial de Manutenção do 170 

Emprego e da Renda e dispõe sobre medidas trabalhistas complementares para enfrentamento do 171 
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estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da 172 

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (covid-19), de 173 

que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e dá outras providências. Destacou os principais 174 

pontos da MP nº 936, de 2020: i) redução de jornada com redução de salário, garantida a 175 

irredutibilidade do salário-hora e a manutenção do vínculo de emprego; ii) acordos coletivos poderão 176 

sempre prevalecer, possibilitando maiores ganhos para o trabalhador e ajustes em relação ao que 177 

cada empresa precisasse; e, iii) trabalhador terá garantia no emprego durante a execução das 178 

medidas e por período idêntico após o reestabelecimento do contrato. O Representante da STRAB 179 

finalizou, observando que haveria prevalência dos acordos individuas em relação aos coletivos e a 180 

preservação da renda entre 70 e 100%. O Presidente agradeceu pela exposição e, em seguida, abriu 181 

as inscrições para manifestação. O Conselheiro da CNI informou que precisaria sair da reunião devido 182 

outra agenda de última hora, registrando que o seu suplente acompanharia o restante da reunião. O 183 

Conselheiro da NCST relatou que havia visto na imprensa que de janeiro a março de 2020 ocorreram 184 

700 mil demissões de trabalhadores, e que só no mês de abril houve mais de 800 mil demissões. 185 

Assim, solicitou a inclusão de uma tabela indicando o dispêndio com seguro-desemprego, o número 186 

de empresas que demitiram trabalhadores e a distribuição por unidades da federação. O Conselheiro 187 

da CNTur solicitou que também fosse incluída divisão geográfica dos demitidos com respectivo 188 

dispêndio. O Conselheiro da Força Sindical enfatizou a necessidade de discutir a ampliação das 189 

parcelas do seguro-desemprego a fim de amparar os trabalhadores demitidos nesse momento de 190 

dificuldades econômicas decorrentes da pandemia do COVID-19, tendo em vista a aceleração do 191 

desemprego em curso. O Secretário-Executivo do CODEFAT ressaltou que havia recebido a solicitação 192 

da bancada dos trabalhadores de ampliação do seguro-desemprego, a qual foi encaminhada à 193 

Secretaria Especial de Previdência e Trabalho para apreciação, tendo sido inicialmente verificada que 194 

algumas medidas de auxílio aos trabalhadores já estavam em curso, podendo haver sobreposição de 195 

ações. Assim, sugeriu reunião entre a Secretaria Executiva do CODEFAT (com a participação de 196 

técnicos do Ministério) e a bancada dos trabalhadores, visando discutir a proposta de ampliação do 197 

seguro-desemprego. O Presidente destacou a importância da elaboração de uma tabela nos termos 198 

propostos pelos conselheiros da NCST e da CNTur. Manifestou concordância com a proposição de 199 

reunião entre a Secretaria Executiva do CODEFAT e a bancada dos trabalhadores para discussão da 200 

proposta de ampliação do seguro-desemprego. Prosseguindo, passou ao ITEM 5 - Sobre o tema: 201 

Medidas Propostas pela SEPEC, de apoio a beneficiários das políticas de trabalho, buscando 202 

minimizar efeitos da Pandemia COVID 19, pela Subsecretaria de Emprego - SEMP. O Presidente 203 
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informou que o tema seria apresentado pela CGEM e pela CGSINE. A Coordenadora-Geral da CGEM 204 

destacou a aprovação da Resolução nº 850, de 18 de março de 2020, que instituiu a linha de crédito 205 

PROGER Urbano Capital de Giro, e da Resolução nº 856, de 25 de março de 2020, que aprovou a 206 

alteração da Programação Anual da Aplicação dos Depósitos Especiais do FAT para o exercício de 207 

2020 - PDE/2020, autorizando a alocação de até R$5,0 bilhões em depósitos especiais do FAT nas 208 

instituições oficiais federais como fonte de recursos para a operação da linha de crédito PROGER 209 

Urbano Capital de Giro. Observou que já havia sido celebrado pelo Banco do Brasil o TADE nº 01/2020 210 

para a alocação de até R$2,0 bilhões no âmbito da mencionada linha de crédito, tendo sido liberada a 211 

primeira parcela no valor de R$300,0 milhões. Registrou que estava em curso articulação com a CAIXA 212 

visando equacionar pendências que atualmente impediam o referido banco de operacionalizar 213 

recursos no âmbito da PDE. Na sequência, o Coordenador-Geral do Sistema Nacional de Emprego da 214 

Subsecretaria de Emprego da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego da Secretaria Especial de 215 

Produtividade, Emprego e Competitividade (CGSINE/SEMP/SPPE/SEPEC), Sr. Pedro Lucas da Cruz 216 

Pereira Araújo, informou as principais ações no âmbito do SINE: i) estruturação de edição dos 217 

Desafios ENAP, na forma de hackathon, com o tema “Empregabilidade e Geração de Renda”: como 218 

oferecer orientação profissional de acordo com a realidade do trabalhador e de forma a integrar os 219 

serviços de intermediação de mão de obra, microcrédito e qualificação social e profissional?; ii) 220 

plataforma digital SINE Saúde; iii) alteração do Decreto nº 10.282, de 20 de março de 2020, para 221 

incluir, entre os serviços públicos essenciais, as “atividades de processamento do benefício do seguro-222 

desemprego e de outros benefícios relacionados, por meio de atendimento presencial ou eletrônico, 223 

obedecidas as determinações do Ministério da Saúde e dos órgãos responsáveis pela segurança e pela 224 

saúde do trabalho”; e, iv) prorrogação do prazo para conclusão do processo de adesão à nova forma 225 

de organização do SINE por parte dos entes federados elegíveis à transferência automática de 226 

recursos do FAT do ano de 2020, passando de 30 de abril para até 31 de maio de 2020. Destacou a 227 

articulação com o FONSET e gestores municipais para: a) viabilizar canais de atendimento não 228 

presenciais; b) fornecer orientações sobre procedimentos relacionados ao processamento remoto de 229 

requerimentos do seguro-desemprego; e, c) monitorar o funcionamento da rede de atendimento do 230 

SINE. Ponderou que apesar do incremento da plataforma web como canal de atendimento ao 231 

trabalhador, a evolução da quantidade de requerimentos de habilitação ao seguro-desemprego ainda 232 

dependia, em grande medida, do funcionamento das unidades do SINE e das Superintendências 233 

Regionais do Trabalho. Ressaltou que uma unidade de atendimento era capaz de processar 234 

requerimentos do seguro-desemprego de maneira remota (contato por telefone e e-mail, por 235 
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exemplo), acrescentando que uma unidade em funcionamento não necessariamente estava “aberta” 236 

à população para atendimento presencial. O Presidente agradeceu pela exposição e, em seguida, 237 

abriu as inscrições para manifestação. O Gerente Executivo do BB, Sr. Emanuel Rondon, declarou que 238 

a área de tecnologia do Banco estava priorizando os ajustes de sistema para disponibilizar na ponta, 239 

até a data de 12 de junho corrente, a linha de crédito PROGER Urbano Capital de Giro, acrescentando 240 

que ainda havia necessidade de efetuar testes visando minimizar algum problema tecnológico. A 241 

Conselheira do BNDES registrou que compreendia a situação do BB, acrescentando que o BNDES 242 

também estava sendo muito demandado no sentido de prestar socorro financeiro às empresas. 243 

Indagou se ainda faria sentido manter a PDE no montante de R$5,0 bilhões, dada todas as medidas 244 

que estavam sendo adotadas para minimizar os efeitos econômicos decorrentes da pandemia de 245 

COVID-19. A Coordenadora-Geral da CGEM esclareceu que no segundo semestre sempre ocorria uma 246 

revisão da PDE a fim de verificar a sua execução e a eventual necessidade de ajustes. O Presidente 247 

observou que seria imperioso o BB cumprir com o prazo ora informado para início da 248 

operacionalização da linha capital de giro, enfatizando que cada dia de atraso implicaria no 249 

fechamento de inúmeras empresas e, consequentemente, de demissões de trabalhadores. O 250 

Presidente do FONSET solicitou que a presente apresentação fosse disponibilizada ao Fórum, pois se 251 

tratava de um importante balanço da atuação do SINE. Ressaltou a necessidade de discutir com o ME 252 

a transferência de recursos para a Rede SINE, cujas despesas estavam sendo arcadas há mais de 1 ano 253 

somente pelos estados e municípios. A Coordenadora-Geral da CGC, esclareceu que o arquivo da 254 

apresentação já se encontrava disponível no Google Drive. Na sequência, o Presidente passou ao 255 

tópico IV – INFORME: ITEM 6 - Posição Atualizada sobre a Plataforma Digital de Intermediação de 256 

Mão de Obra, no âmbito do Sistema Nacional de Emprego – SINE, conforme dispõe a Resolução nº 257 

860, de 29 de abril de 2020, pela Secretaria de Políticas de Emprego e Salário - SPPE. O 258 

Coordenador-Geral de Projetos Especiais da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego da Secretaria 259 

Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade (CGPE/SPPE/SEPEC/ME), Sr. Hamilton Lobo, 260 

observou que se tratava do SINE Saúde, plataforma digital com a finalidade de promover e facilitar a 261 

contratação de profissionais para atuar no enfrentamento da emergência em saúde pública 262 

decorrente do COVID-19, tendo sido construída a partir de uma doação da Microsoft. Esclareceu que 263 

a manutenção da plataforma no ar teria a duração de 2 meses, e ao final desse período o Ministério 264 

poderia acessar o código fonte e aos dados registrados na plataforma, acrescentando havia sido 265 

elaborado um termo de uso e política de privacidade que estabelecia as responsabilidades dos 266 

usuários. Relatou que houve articulação do Ministério da Economia com o Ministério da Saúde no 267 
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sentido de disponibilizar no SINE Saúde os currículos profissionais dos candidatos à contratação 268 

temporária pela rede pública de saúde que não fossem selecionados para as vagas disponibilizadas, 269 

ficando assim acessíveis para a rede privada. Finalizando, informou que estava em desenvolvimento a 270 

estratégia de comunicação para lançamento da plataforma. Na sequência, o Presidente passou ao 271 

ITEM 7 - Relatório de Monitoramento das ações resultantes do compartilhamento de dados no 272 

âmbito do projeto "Sine Aberto", elaborado em março de 2020, pela Subsecretaria de Emprego - 273 

SEMP. O Coordenador-Geral da CGSINE observou que em 2019 haviam 12 empresas habilitadas no 274 

âmbito do SINE Aberto, ressaltando que na última atualização, posição de março de 2020, foram 275 

habilitadas mais duas empresas, totalizando assim 14 empresas. Destacou que no material 276 

encaminhado aos Conselheiros constava uma planilha com detalhes das empresas habilitadas. 277 

Destacou que o Ministério concentrou esforços na melhoria do SINE Aberto, da forma como as 278 

empresas acessavam os dados dos trabalhadores, acrescentando que se encontrava em tratamento o 279 

desenvolvimento de uma plataforma de gestão dos dados que estavam sendo encaminhados pelas 280 

empresas, como resultado das ações de intermediação de mão de obra. O Presidente solicitou que na 281 

próxima apresentação sobre o tema fosse incluído o quantitativo de trabalhadores habilitados e 282 

colocados. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e esgotada a Pauta, o Presidente deu por 283 

encerrada a reunião, agradecendo a presença de todos. E, para constar, eu, Gustavo Alves Tillmann, 284 

Secretário-Executivo do CODEFAT, lavrei a presente Ata que, após aprovada, será assinada pelo 285 

Presidente do CODEFAT, demais membros do Colegiado e por mim. 286 
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