
CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR 

ATA DA 159ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CODEFAT 

 
DATA: 24 de setembro de 2020. 

LOCAL: Reunião por videoconferência (Microsoft Teams) 

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

Titular Representante da UGT; Bruno Silva Dalcolmo, Vice-Presidente do CODEFAT e Conselheiro 

Titular Representante da Secretaria de Trabalho da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho 

(STRAB/SEPRT); Gustavo Alves Tillmann, Secretário-Executivo do CODEFAT; Sérgio Ricardo de Brito 

Gadelha, Conselheiro Titular Representante da Secretaria Especial de Fazenda (FAZENDA/ME); 

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); Silvia Naomi Torii, Conselheira Titular Representante do BNDES; Ricardo de Souza 

Moreira, Conselheiro Suplente Representante da Secretaria de Trabalho da Secretaria Especial de 

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

Representante do MAPA; 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); 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; Roberto Lúcio Rocha Brand, Conselheiro Titular Representante da CNA; 

Virgílio Nelson da Silva Carvalho, Conselheiro Titular Representante da CNTur; Caio Mário Alvares, 

Conselheiro Titular Representante da CNT; e, Mário Sérgio Carraro Telles, Conselheiro Suplente 

Representante da CNI. CONVIDADOS: Maria Leiliane Xavier Cordeiro Avelar e Marília Pessoa Nunes 

Vieira, Representantes da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN-Trabalho; e, Davidson 

Magalhães, Presidente do FONSET. 

 

Aos vinte e quatro dias do mês de setembro de dois mil e vinte, por meio de videoconferência, teve 1 

início a Centésima Quinquagésima Nona Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo do Fundo de 2 

Amparo ao 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 – APROVAÇÃO DE ATA: ITEM 1 – Ata da 5 

158ª Reunião Ordinária, realizada em 16 de julho de 2020. O Presidente indagou se havia alguma 6 

manifestação, em não havendo, colocou o item em votação, tendo sido aprovado por unanimidade. 7 
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Prosseguindo, passou ao tópico III – ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO: O Presidente solicitou aos 8 

expositores dos itens de 2 a 6 (ratificações) que fizessem apresentações sucintas, dada a extensão da 9 

presente pauta de reunião. Assim, passou ao ITEM 2 - Ratificação da Resolução nº 871, de 10 

30.07.2020, aprovada ad referendum, que altera a Resolução CODEFAT nº 866, de 16 de julho de 11 

2020, que dispõe sobre a oferta do bloco de ações e serviços “Qualificação Social e Profissional” no 12 

âmbito do Sistema Nacional de Emprego – SINE e estabelece os critérios para as respectivas 13 

transferências automáticas aos Fundos do Trabalho dos estados, do Distrito Federal e dos 14 

municípios, nos termos do artigo 12 da Lei nº 13.667, de 17 de maio de 2018. O Coordenador-Geral 15 

de Operação da Subsecretaria de Capital Humano da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego da 16 

Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade (CGOP/SUCAP/SPPE/SEPEC/ME), Sr. 17 

Denis dos Santos Freitas, observou que a presente resolução promoveu alterações de prazos, 18 

conforme a seguir: i) os entes que já tivessem aderido ao sistema e dispusessem de unidade própria 19 

de atendimento do SINE, interessados em receber no exercício de 2020 transferências automáticas da 20 

União para a oferta do bloco Qualificação em consonância com esta Resolução, deverão, até 10 de 21 

agosto de 2020, manifestar-se por meio de ofício; ii) o coordenador nacional divulgará, até 15 de 22 

outubro de 2020, a distribuição dos recursos para o exercício; e, iii) o plano de ações e serviços 23 

específico para o bloco Qualificação, aprovado pelos respectivos CTER, deverá ser formalizado pelos 24 

entes até 15 de novembro de 2020. O Presidente indagou se havia alguma manifestação, em não 25 

havendo, colocou o item em votação, tendo sido ratificado por unanimidade. Em seguida, passou ao 26 

ITEM 3 – Ratificação da Resolução nº 872, de 24.08.2020, aprovada ad referendum, que dispõe 27 

sobre o percentual mínimo de contrapartida, exclusivamente financeira, a ser observado pelos 28 

entes parceiros do Sistema Nacional de Emprego – Sine, em suas leis orçamentárias, em 29 

atendimento ao disposto no §1º do art. 75 da Lei n. 13.898, de 11 de novembro de 2019, como 30 

requisito para o recebimento de transferência automática de recursos financeiros do Fundo de 31 

Amparo ao Trabalhador – FAT, no exercício de 2020. O Subsecretário de Emprego da Secretaria de 32 

Políticas Públicas de Emprego da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade 33 

(SEMP/SPPE/SEPEC/ME), Sr. Marcelo Leandro Ferreira, relatou as modificações introduzidas pela 34 

resolução em tela: i) estabelecimento de 2% como percentual mínimo de contrapartida, 35 

exclusivamente financeira, a ser observado pelos entes parceiros do SINE, em suas leis orçamentárias, 36 

em atendimento ao disposto no §1º do art. 75 da Lei nº 13.898, de 11 de novembro de 2019, como 37 

requisito para o recebimento de transferência automática de recursos financeiros do FAT, comuns ou 38 

oriundos de emendas parlamentares com beneficiários predeterminados, no exercício de 2020; ii) o 39 
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percentual mínimo de contrapartida supramencionado será aplicado sobre os valores previstos para 40 

serem transferidos, no exercício de 2020, considerando inclusive os valores inscritos em restos a 41 

pagar do orçamento de 2019; e, iii) a previsão de contrapartida na lei orçamentária deverá estar 42 

alocada na unidade orçamentária correspondente ao fundo do trabalho do ente parceiro, conforme 43 

determinado pelo inciso VI do art. 7º da Resolução CODEFAT nº 825, de 26 de março de 2019, e suas 44 

alterações. O Presidente indagou se havia alguma manifestação, em não havendo, colocou o item em 45 

votação, tendo sido ratificado por unanimidade. Na sequência, passou ao ITEM 4 - Ratificação da 46 

Resolução nº 873, de 24.08.2020, aprovada ad referendum, que suspende a eficácia do art. 14 da 47 

Resolução CODEFAT nº 467, de 21 de dezembro de 2005, que estabelece procedimentos relativos à 48 

concessão do seguro-desemprego, enquanto durar o estado de calamidade pública reconhecido 49 

pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020 e de emergência de saúde pública de 50 

importância internacional decorrente do coronavírus (Covid-19), de que trata a Lei nº 13.979, de 6 51 

de fevereiro de 2020. A Coordenadora-Geral de Colegiados do Departamento de Gestão de Fundos 52 

da Secretaria Especial de Fazenda (CGC/DEF/FAZENDA/ME), Sra. Suely Barrozo Lopes, solicitou 53 

autorização para apresentar o presente item, dado que o Subsecretário de Políticas Públicas de 54 

Trabalho (SPPT), responsável pela a apresentação do tema, ainda não havia ingressado na presente 55 

reunião, o que foi acatado pelo Presidente. Assim, a Coordenadora-Geral da CGC informou que a 56 

presente resolução aprovou os seguintes procedimentos: i) suspender a exigência de observância do 57 

prazo de 120 dias de que tratava o art. 14 da Resolução CODEFAT nº 467, de 21 de dezembro de 58 

2005, contados a partir do 7º dia após a demissão, para que o trabalhador exercesse seu direito de 59 

requerer a habilitação no Programa do Seguro-Desemprego, até que cessasse o estado de calamidade 60 

pública e de emergência de saúde pública decorrentes da pandemia do coronavírus - Covid-19; ii) 61 

estabelecer que a suspensão temporária da eficácia do art. 14 da Resolução CODEFAT nº 467, de 62 

2005, se aplicava aos requerimentos iniciados após a declaração do estado de emergência pública e 63 

ocasionava o deferimento de recursos e solicitações oriundas do interessado, ainda que judicial, que 64 

questionassem a notificação automática de “fora do prazo de 120 dias”; iii) dispor que, respeitado os 65 

demais critérios de elegibilidade, admitir-se-ia aos trabalhadores domésticos a habilitação ao 66 

Programa do Seguro Desemprego, quanto aos requerimentos protocolados em data posterior ao 67 

início do estado de calamidade e emergência de saúde pública e que, por motivo de força maior, não 68 

puderam cumprir a exigência de solicitar o benefício dentro do transcurso do prazo de 90 dias, de que 69 

tratava a Lei Complementar nº 150, de 1º de junho de 2015; e, iv) determinar que o motivo de força 70 

maior (estado de calamidade pública e de emergência de saúde pública decorrentes da pandemia 71 
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doCovid-19) autorizava a habilitação dos trabalhadores domésticos e a consequente revisão do 72 

indeferimento inicial por meio de recurso administrativo solicitado pelo interessado. Declarou que a 73 

resolução em tela foi motivada pela Ação Civil Pública nº 5012600-78.2020.4.03.6100, de autoria da 74 

Defensoria Pública da União no Estado de São Paulo, ajuizada junto à Justiça Federal do Estado de São 75 

Paulo. O Vice-Presidente do CODEFAT e Conselheiro Titular Representante da STRAB, Sr. Bruno Silva 76 

Dalcolmo declarou que não estava a par do assunto em tela, ressaltando que buscaria se inteirar do 77 

tema junto ao Subsecretário da SPPT, que havia acabado de ingressar na reunião. Informou que, a 78 

princípio, não teria nenhuma objeção à ratificação do presente item, acrescentando que caso 79 

mudasse de posicionamento, após a conversa com o Subsecretário da SPPT, se manifestaria até o 80 

encerramento da presente reunião. O Presidente indagou se havia mais alguma manifestação, em não 81 

havendo, colocou o item em votação, tendo sido ratificado por unanimidade. Na sequência, o 82 

Presidente passou ao ITEM 5 - Ratificação da Resolução nº 874, de 24 de agosto de 2020, aprovada 83 

ad referendum, que altera a Resolução CODEFAT nº 866, de 16 de julho de 2020, que dispõe sobre a 84 

oferta do bloco de ações e serviços “Qualificação Social e Profissional” no âmbito do Sistema 85 

Nacional de Emprego – SINE e estabelece os critérios para as respectivas transferências automáticas 86 

aos Fundos do Trabalho dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, nos termos do art. 12 da 87 

Lei nº 13.667, de 17 de maio de 2018. O Coordenador-Geral da CGOP informou que a resolução em 88 

tela promoveu alterações no art. 13 da Resolução nº 866, de 2020, na forma a seguir: i) acrescentou 89 

aos parágrafos 1º e 4º a formalização do plano de ações e serviços específico para o bloco 90 

Qualificação, aprovado pelos respectivos CTER; e, ii) incluiu os parágrafos 4º a 10, os quais dispunham 91 

sobre a distribuição de recursos do bloco Qualificação. O Presidente indagou se havia alguma 92 

manifestação, em não havendo, colocou o item em votação, tendo sido ratificado por unanimidade. 93 

Prosseguindo, passou ao ITEM 6 - Ratificação da Resolução nº 875, de 09.09.2020, que dispõe sobre 94 

a alteração do Orçamento do FAT do exercício de 2020 para remanejamento de recursos da Ações 95 

2B12, 2C43, 20JT, 20Z3 e 2553 para as Ações 20Z1, 4741 e 4815. O Coordenador-Geral de Recursos 96 

Financeiros do Departamento de Gestão de Fundos da Secretaria Especial de Fazenda 97 

(CGFIN/DEF/FAZENDA/ME), Sr. Paulo César Bezerra de Souza, registrou que a resolução em tela 98 

autorizou o remanejamento de recursos das Ações 2B12 (Fomento à Inclusão Produtiva), 2C43 99 

(Gestão do FAT), 20JT (Gestão do SINE), 20Z3 (Apoio Operacional ao Pagamento do Seguro-100 

Desemprego e do Abono Salarial), e, 2553 (Identificação da População por meio da Carteira de 101 

Trabalho e Previdência Social – CTPS); para aproveitamento nas Ações 20Z1 (Qualificação Social e 102 

Profissional de Trabalhadores), 4741 (Cadastros Públicos e Sistemas de Integração das Ações de 103 
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Trabalho e Emprego), e, 4815 (Funcionamento das Unidades Descentralizadas). O Presidente indagou 104 

se havia alguma manifestação, em não havendo, colocou o item em votação, tendo sido ratificado por 105 

unanimidade. Na sequência, passou ao ITEM 7 - Proposta, da Bancada dos Trabalhadores, de 106 

Resolução que dispõe sobre a ampliação do benefício do Seguro-Desemprego aos segurados 107 

durante o estado de calamidade pública em razão da pandemia do novo Coronavírus. O 108 

Representante da CUT no GTFAT, Sr. Clóvis Scherer, declarou que o CODEFAT estava autorizado a 109 

prolongar o prazo de concessão do benefício do seguro-desemprego em até 2 meses em situações 110 

excepcionais, conforme disposto no § 5º do art. 4º da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, como 111 

era o caso do estado de calamidade pública em razão da pandemia do novo coronavírus. Observou 112 

que as limitações de gasto e de focalização a grupos específicos, definidas na mencionada Lei, 113 

estavam afastadas pela legislação excepcional sobre as ações públicas de enfrentamento dos efeitos 114 

da pandemia, a saber, o Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e a Emenda Constitucional 115 

nº 106, de 7 de maio de 2020. Ressaltou que a medida alcançaria os demitidos sem justa causa entre 116 

março e dezembro de 2020, com público estimado em 6.078.082 segurados, tendo por justificativas: 117 

i) fornecer proteção contra a perda de renda ao final do período regular de concessão; ii) atender os 118 

segurados que estavam impossibilitados de receber o Auxílio Emergencial após o fim das parcelas 119 

regulares; e, iii) contribuir para mitigar o efeito na demanda agregada. Informou que estimavam o 120 

custo de R$8,1 bilhões para uma parcela adicional, e de R$16,1 bilhões para duas parcelas adicionais, 121 

acrescentando que esses valores estavam bem próximos aos estimados pela SPPT, respectivamente 122 

de R$8,4 bilhões e de R$16,7 bilhões. Finalizando, destacou os trechos a seguir do Parecer da PGFN, 123 

que avaliou o tema em tela: 1. o requisito de que o gasto adicional com a extensão do seguro-124 

desemprego não ultrapasse 10% da reserva mínima de liquidez do FAT, de que trata o art. 4º, § 5º, da 125 

Lei 7.998, de 1990, por se enquadrar na categoria de "limitação legal à expansão de ação 126 

governamental que acarreta aumento de despesa", foi suspenso pelo art. 3º da Emenda 127 

Constitucional nº 106, de 2020, não constituindo, assim, um óbice à proposta de extensão de duas 128 

parcelas extras do seguro desemprego aos trabalhadores que sofrerem com demissão involuntária 129 

devido à atual pandemia; e, 2. existem argumentos suficientes para caracterizar a relevância, a 130 

urgência e a imprevisibilidade das despesas com a eventual extensão de duas parcelas extras do 131 

seguro desemprego aos trabalhadores que sofrerem com demissão involuntária devido à atual 132 

pandemia, requisitos esses que autorizam a edição de medida provisória de abertura de crédito 133 

extraordinário, sendo que a avaliação definitiva desses argumentos cabe, em todo caso, ao Presidente 134 

da República e ao Congresso Nacional. O Presidente abriu as inscrições para manifestação. O 135 
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Conselheiro Titular Representante da Força Sindical, Sr. Sérgio Luiz Leite, agradeceu a colaboração dos 136 

técnicos do ME para chegar a essa proposta de resolução, acrescentando que contava com o apoio 137 

das bancadas do governo e dos empregadores para a sua aprovação. Declarou que a medida 138 

atenderia cerca de 6 milhões de trabalhadores desempregados, o que teria impacto positivo sobre 139 

toda a economia. Ponderou que o público a ser atendido pela resolução em tela era representado por 140 

aqueles que não poderiam mais se cadastrar para receber o Benefício Emergencial (BEm), ou seja, 141 

trabalhadores desempregados que ficariam totalmente desassistidos. O Conselheiro Titular 142 

Representante da NCST, Sr. Geraldo Ramthun, enfatizou que seria importante aprovar a resolução em 143 

tela na presente reunião, ressaltando que as ações visando o convencimento do Presidente da 144 

República a editar decreto de crédito extraordinário, para atender a presente medida, se daria em 145 

momento posterior. O Presidente do FONSET, Sr. Davidson Magalhães, destacou a importância do 146 

prolongamento de parcelas do seguro-desemprego, fundamental para a manutenção da renda das 147 

famílias, acrescentando que o público alvo não foi beneficiado por nenhuma das políticas adotadas 148 

pelo Governo Federal para enfrentamento dos efeitos da Covid-19 sobre a economia. O Conselheiro 149 

Titular Representante da CNTur, Sr. Virgílio Nelson da Silva Carvalho, ponderou que caso não fosse 150 

possível aprovar parcelas adicionais na forma apresentada, talvez pudesse ser estudada uma forma 151 

alternativa, como por exemplo parcelas no valor de 75% do seguro-desemprego. O Conselheiro 152 

Titular Representante da CNA, Sr. Roberto Lúcio Rocha Brand, declarou que a proposta da Bancada 153 

dos Trabalhadores era meritória, pois visava atender um público que ficou à margem das medidas de 154 

auxílio financeiro adotadas para enfrentamento da Covid-19. O Conselheiro Titular Representante da 155 

CNI, Sr. Gilberto Porcello Petry, ponderou que o Governo Federal adotou medidas de auxílio 156 

financeiro sem dinheiro em caixa, mediante a venda de títulos, acrescentando que por essa razão 157 

considerava temerário aprovar aumento de despesa sem o corresponde crédito. O Vice-Presidente 158 

destacou que, no primeiro momento, as medidas adotadas pelo Governo Federal, dentre elas o 159 

auxílio emergencial, foram no sentido de atender trabalhadores que estavam sem qualquer renda. 160 

Ressaltou que as áreas técnicas do ME não haviam aprovado a proposta em tela, mas apenas se 161 

manifestado sobre o assunto. Relatou que os dados econômicos apontavam retomada da economia, 162 

observando que seria mais importante atender quem não havia recebido nenhuma parcela do seguro-163 

desemprego. O Secretário Especial Adjunto de Fazenda, Sr. Gustavo José de Guimarães e Souza, 164 

observou que o Governo Federal (Executivo e Legislativo) havia adotado inúmeras medidas visando 165 

combater os efeitos econômicos da pandemia, cujas despesas no orçamento já estavam no montante 166 

de cerca de R$585,0 bilhões, acrescentando que o dispêndio total seria de aproximadamente R$900,0 167 
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bilhões. Esclareceu que o chamado “orçamento de guerra” permitiria a expansão de despesas 168 

somente no prazo de validade do Decreto Legislativo nº 6, de 2020, ou seja, até dezembro de 2020. O 169 

Vice-Presidente ressaltou que a Bancada do Governo entendia ser necessário um estudo mais 170 

aprofundado para melhor dimensionar o público e o dispêndio resultante de parcelas adicionais do 171 

seguro-desemprego, o qual poderia ser entregue no prazo de uma semana. O Representante da CUT 172 

esclareceu que a Bancada dos Trabalhadores não estava entrando no mérito da recuperação 173 

econômica, mas sim buscando atender uma massa de trabalhadores desempregados que ficaria sem 174 

qualquer auxílio financeiro. O Presidente esclareceu que o pagamento de parcelas adicionais se daria 175 

por crédito extraordinário a ser deliberado pelo Congresso Nacional mediante encaminhamento de 176 

decreto pelo Presidente da República, e que por essa razão não caberia a afirmação de que seria 177 

necessário ter o crédito correspondente para a aprovação do prolongamento de parcelas. O Vice-178 

Presidente sugeriu a construção de uma proposta que pudesse apoiar os trabalhadores em situação 179 

mais vulnerável. O Conselheiro Titular Representante da CNT; Sr. Caio Mário Alvares, declarou que 180 

considerava sensato se estudar uma proposta alternativa, podendo o assunto ser deliberado em 181 

reunião extraordinária. O Presidente declarou que a proposta de ampliação de parcelas do seguro-182 

desemprego não encontrava objeção quanto ao seu mérito, mas que carecia de alguns ajustes. Assim, 183 

solicitou a criação de um Grupo Técnico Especial (GTE), composto por até 3 representantes titulares 184 

de cada uma das bancadas no CODEFAT, com igual número de suplentes, para no prazo de até 15 dias 185 

tratar da proposta da Bancada dos Trabalhadores no CODEFAT de ampliação do benefício do seguro-186 

desemprego. A Coordenadora-Geral da CGC observou que a criação de GTE demandava uma 187 

resolução, indagando se a mesma seria deliberada na presente reunião ou posteriormente por ad 188 

referendum. O Presidente indagou aos Conselheiros se já poderia ficar aprovada a resolução de 189 

criação do GTE nessa oportunidade, não tendo sido registrada nenhuma manifestação contrária. O 190 

Presidente indagou se havia mais alguma manifestação, em não havendo, colocou em votação a 191 

resolução de criação do GTE, tendo sido aprovada por unanimidade, acrescentando que a proposta de 192 

ampliação das parcelas do seguro-desemprego seria objeto de discussão no GTE, e de deliberação em 193 

reunião extraordinária. Prosseguindo, passou ao ITEM 8 - Proposta de Resolução que dispõe sobre o 194 

planejamento para o exercício de 2020 das ações de qualificação social e profissional a serem 195 

executadas pela União e pelas esferas de governo no âmbito do SINE, em observância ao art. 13, § 196 

2º, da Resolução nº 866, de 2020. O Coordenador-Geral da CGOP relatou que os montantes a serem 197 

alocados aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios que, nos termos do art. 13, caput, da 198 

Resolução CODEFAT nº 866, de 2020, tivessem manifestado interesse em receber transferências 199 
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automáticas entre fundos para o bloco de ações e serviços "Qualificação Social e Profissional", no 200 

exercício de 2020, seriam distribuídos em correspondência com as respectivas populações oficiais, de 201 

acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), multiplicadas pela razão 202 

entre o orçamento total da União alocado para a ação e o total da população oficial do conjunto dos 203 

entes elegíveis no mesmo período. Ressaltou que os recursos a serem distribuídos aos estados, ao 204 

Distrito Federal e aos municípios que não figurassem aptos a receber as transferências automáticas 205 

no exercício e os respectivos montantes, poderiam ser redistribuídos em favor dos demais entes. 206 

Finalizando, o Coordenador-Geral da CGOP esclareceu que em caso de contingenciamento de 207 

recursos ou suplementação orçamentária do FAT, as transferências automáticas poderiam ser 208 

realizadas em mais de uma parcela, na proporção dos limites financeiros disponíveis. O Presidente 209 

indagou se havia alguma manifestação, em não havendo, colocou o item em votação, tendo sido 210 

aprovado por unanimidade. Na sequência, passou ao ITEM 9 - Proposta de Resolução que altera a de 211 

nº 856, de 25 de março de 2020, que altera a Programação Anual da Aplicação dos Depósitos 212 

Especiais do FAT para o exercício de 2020 – PDE/2020, de que trata a Resolução CODEFAT nº 851, de 213 

18 de março de 2020. A Coordenadora-Geral de Fomento à Geração de Emprego da Subsecretaria de 214 

Emprego da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego da Secretaria Especial de Produtividade, 215 

Emprego e Competitividade (CGEM/SEMP/SPPE/SEPEC/ME), Sra. Lucilene Estevam Santana, declarou 216 

que por meio da proposta em tela propunha-se a redução dos recursos inicialmente programados 217 

para a PDE/2020, de R$5,0 bilhões para R$1,55 bilhão, considerando a baixa execução da linha 218 

PROGER Urbano Capital de Giro e as informações repassadas pelos agentes financeiros. Ressaltou que 219 

a baixa execução do PROGER, no ano de 2020, decorreu principalmente da disponibilidade de outras 220 

fontes de financiamento com condições mais atrativas para o segmento empresarial, como o 221 

Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (PRONAMPE), criado 222 

pela Lei nº 13.999, de 18 de maio de 2020. Finalizando, apresentou a nova distribuição da PDE: i) 223 

PROGER Urbano Capital de Giro: R$500,0 milhões; ii) PROGER Urbano Investimento: R$250,0 milhões; 224 

iii) FAT Fomentar – Empresas com faturamento de até R$10,0 milhões: R$400,0 milhões; e, iv) 225 

PRONAF Investimento: R$400,0 milhões. O Presidente indagou se havia alguma manifestação, em não 226 

havendo, colocou o item em votação, tendo sido aprovado por unanimidade. Prosseguindo, passou 227 

ao ITEM 10 - Proposta de Resolução que dispõe sobre o bloco de ações e serviços "Fomento à 228 

Geração de Emprego e Renda" no âmbito do Sistema Nacional de Emprego - SINE e estabelece os 229 

critérios para as respectivas transferências automáticas aos fundos do trabalho dos estados, do 230 

Distrito Federal e dos municípios, nos termos do artigo 12 da Lei nº 13.667, de 17 de maio de 2018. 231 
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A Coordenadora-Geral da CGEM declarou que o bloco de Fomento seria objeto de plano de ações e 232 

serviços específico, elaborado pelo ente parceiro e aprovado pelo respectivo Conselho do Trabalho, 233 

Emprego e Renda (CTER), nos termos do inciso X do art. 2º da Resolução CODEFAT nº 825, de 2019. 234 

Relatou os eixos de atuação para a oferta de ações e serviços do bloco de Fomento: i) arranjos de 235 

mercado; ii) fomento ao empreendedorismo; e, iii) incentivo à formalização. Em seguida, informou 236 

que seriam elegíveis à transferência automática de recursos do FAT, comuns ou oriundos de emendas 237 

parlamentares com beneficiários predeterminados, para o bloco de Fomento, no âmbito do SINE, os 238 

municípios e consórcios públicos municipais que: 1) aderirem ao SINE, observando os critérios do art. 239 

5º da Resolução CODEFAT nº 825, de 2019; 2) mantiverem unidade própria de atendimento do SINE 240 

há pelo menos três anos; e, 3) comprovarem a existência de política pública de fomento à geração de 241 

emprego e renda, operacionalizada por meio de programa instituído por lei ou decreto do poder 242 

público local, ou de parceria com instituição operadora de microcrédito produtivo orientado, de que 243 

trata o caput do art. 3º da Lei nº 13.636, de 20 de março de 2018. A Coordenadora-Geral da CGEM 244 

finalizou, observando que a distribuição de recursos comuns do FAT para o bloco de Fomento seria 245 

feita a cada exercício, de acordo com a disponibilidade orçamentária. Acrescentou que o Coordenador 246 

Nacional receberia, até o fim de cada exercício, manifestação dos municípios e consórcios públicos 247 

municipais que aderirem ao SINE quanto ao interesse em receber a transferência automática de 248 

recursos comuns do FAT no exercício seguinte, para a execução de ações e serviços do bloco de 249 

Fomento. O Presidente indagou se havia alguma manifestação, em não havendo, colocou o item em 250 

votação, tendo sido aprovado por unanimidade. Na sequência, passou ao ITEM 11 - Proposta de 251 

Resolução que altera a de nº 831, de 21 de maio de 2019, que estabelece critérios e diretrizes para 252 

instituição, credenciamento e funcionamento dos Conselhos do Trabalho, Emprego e Renda – CTER, 253 

nos Estados, Distrito Federal e Municípios, no âmbito do Sistema Nacional de Emprego – SINE, nos 254 

termos da Lei nº 13.667, de 17 de maio de 2018. A Coordenadora-Geral da CGC declarou que a 255 

revisão em tela havia sido motivada pela não entrega do Sistema de Gestão dos Conselhos de 256 

Trabalho, Emprego e Renda (SG-CTER) por parte da DATAPREV, no prazo previsto. Relatou as 257 

principais alterações e respectivas justificativas: i) prorrogação do prazo de aceite de processo 258 

administrativo para credenciamento dos CTER, para até 180 dias, em razão da não entrega do SG-259 

CTER; ii) manutenção da exigência do ato de regulamentação da lei de criação dos CTER, mas sem 260 

determinar que seja ato do Poder Executivo, devido o entendimento de alguns CTER de que só 261 

caberia decreto quando expressamente exigido na lei de criação; e, iii) revisão do rol de documentos 262 

a serem enviados para análise de credenciamento dos CTER, objetivando aceitar regulamentação via 263 
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regimento interno, se não editado decreto, quando a lei de criação do conselho não o exigir. Em 264 

seguida, informou que haveria uma breve apresentação da DATAPREV. Assim, o Presidente passou ao 265 

Subitem 11.1 - Apresentação de Relatório Situacional dos Sistemas Informatizados das Ações do 266 

FAT, pela DATAPREV. O Diretor de Relacionamento e Negócios da DATAPREV, Sr. Alan do Nascimento 267 

Santos, esclareceu que o Ministério da Economia estabeleceu como prioridade o desenvolvimento e 268 

adequação de sistemas relacionados ao enfrentamento da pandemia de Covid-9, a saber: i) Benefício 269 

Emergencial: Lei nº 14.020, de 2020; ii) Auxílio Emergencial: Lei nº 13.982, de 2020; iii) Seguro-270 

Desemprego – Recontratação: Portaria SEPRT/ME nº 16.655, de 2020; iv) Lei Aldir Blanc: Lei nº 271 

14.017, de 2020; e, v) INSS/BPC/LOAS: Leis nº 13.981 e 13.982, ambas de 2020. Prosseguindo, 272 

apresentou os grandes números do Auxílio Emergencial: a) 127.201.203 requerentes; b) 67.705.972 273 

aptos a receber; c) 35.211.648 bloqueados conforme regras postas; e, d) 164.887 com pendências. Em 274 

seguida, passou ao Benefício Emergencial: I) 26,4 milhões de parcelas no período de maio a agosto, 275 

com dispêndio de R$22,1 bilhões; II) R$200,0 milhões em bloqueio de benefícios decorrente de 276 

fraudes; e, III) mais de 18 milhões de acordos de trabalho processados, representando igual número 277 

de empregos mantidos. Informou que foram processados cerca de 3 milhões de pedidos de seguro-278 

desemprego por meio do app da CTPS Digital. Relatou que o atendimento de demandas relacionadas 279 

ao Covid-19 impactou nos prazos para atendimento dos seguintes projetos: SGC-CTER, Canal 280 

CODEFAT, PROGER, Carteira de Trabalho Digital e Abono Salarial. O Diretor da DATAPREV finalizou, 281 

registrando as estimativas de prazo para a retomada de alguns projetos: i) SGC-CTER: novembro de 282 

2020 – alocação de equipes para cumprimento de demandas; ii) PROGER: janeiro de 2021 – 283 

desenvolvimento das demandas de auxílio ao controle financeiro e acompanhamento do FAT 284 

Constitucional; e, iii) ASPP – Abono Salarial: abril de 2021 – equipes reforçadas para cumprimento dos 285 

cronogramas de entregas de melhorias do abono salarial, incluindo o consumo de dados do eSocial. O 286 

Presidente agradeceu pela exposição e, em seguida, solicitou que essa apresentação fosse atualizada 287 

para constar da próxima reunião do CODEFAT. O Presidente indagou se havia alguma manifestação, 288 

em não havendo, colocou a Proposta de Resolução em votação, tendo sido aprovada por 289 

unanimidade. Em seguida, passou ao tópico IV - APRESENTAÇÃO: ITEM 12 - Tema: Benefício Seguro-290 

Desemprego Pescador Artesanal, pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. O Coordenador-291 

Geral de Administração de Informações do Segurado do INSS, Sr. Roberto Dal Col Filho, esclareceu 292 

que o Seguro Desemprego Pescador Artesanal (SDPA), também conhecido como Seguro-Defeso, era o 293 

benefício concedido ao Pescador Profissional Artesanal durante o período de defeso da atividade 294 

pesqueira para a preservação das espécies, conforme disposto na Lei nº 10.779, de 25 de novembro 295 
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de 2003. Declarou que para fazer jus ao SDPA o pescador deveria preencher os seguintes requisitos: i) 296 

exercer esta atividade de forma ininterrupta, individualmente ou em regime de economia familiar; ii) 297 

ter registro ativo há pelo menos um ano no Registro Geral de Pesca (RGP), do Ministério da 298 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), na condição de pescador profissional artesanal; iii) ser 299 

segurado especial, na categoria de pescador profissional artesanal; iv) comercializar a sua produção à 300 

pessoa física ou jurídica, comprovando contribuição previdenciária, nos últimos 12 meses 301 

imediatamente anteriores ao requerimento do benefício ou desde o último período de defeso até o 302 

início do período atual, o que for menor; v) não estar em gozo de nenhum benefício de prestação 303 

continuada da Assistência Social ou da Previdência Social, exceto auxílio-acidente e pensão por morte; 304 

e, vi) não ter vínculo de emprego ou outra relação de trabalho ou fonte de renda diversa da 305 

decorrente da atividade pesqueira. Observou que a partir de 13.06.2015 passou a ser de competência 306 

do INSS a recepção e o processamento dos requerimentos e a habilitação dos beneficiários do SDPA. 307 

Explicou que o defeso tinha início com Portaria do MAPA estabelecendo a região, a espécie a ser 308 

protegida e o período de proibição de pesca. Destacou que o requerimento poderia ser efetuado 309 

100% pelos canais remotos (telefone e internet), e também pelas entidades conveniadas (colônia de 310 

pescadores), sendo esse último meio o responsável por cerca de 95% das solicitações de SDPA, dada a 311 

dificuldade que os pescadores apresentavam em relação ao acesso e ao uso de ferramentas 312 

tecnológicas. Destacou que aproximadamente 58% do SDPA era concedido de forma automatizada, 313 

sem passar pela análise de servidores do INSS. Informou o número aproximado de requerimentos de 314 

SDPA a partir de 2016, quando passaram a ser integralmente recepcionados pelo INSS: i) 2016: 800 315 

mil requerimentos; ii) 2017: 800 mil; iii) 2018: 980 mil; iv) 2019: 800 mil; e, v) até meados de 2020: 316 

500 mil. O Coordenador-Geral do INSS finalizou, apontando os obstáculos relativos ao SDPA: i) 317 

fragilidades da legislação, dado que para a obtenção da carteira do RGP basta uma auto declaração de 318 

que se é pescador; ii) cadastramento do RGP suspenso desde 2014 pelo TCU devido a constatação de 319 

fragilidade no sistema de geração do RGP; iii) ação civil pública autorizou a habilitação ao SDPA 320 

mediante a entrega de um simples protocolo de solicitação de carteira de pescador, haja vista a 321 

suspensão do RGP desde 2014; e, iv) previsão do MAPA para recadastramento via RGP para 2021. O 322 

Presidente agradeceu pela exposição e, em seguida, abriu as inscrições para manifestação. O 323 

Secretário-Executivo do CODEFAT indagou onde se encontrava o fluxo para habilitação ao SDPA. O 324 

Conselheiro da CNT observou que notícias sobre a habilitação ao SDPA por pessoas que não tinham o 325 

direito era recorrente, destacando que em determinada oportunidade foi divulgado que havia um 326 

grande número de beneficiários no Distrito Federal, onde sabidamente não existe defeso. O 327 
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Coordenador-Geral do INSS informou que o fluxo do SDPA era oriundo do Decreto nº 8.424, de 31 de 328 

março de 2015. Quanto ao SDPA no DF, esclareceu que em certa época, no sentido de auxiliar 329 

pequenos municípios com déficit de servidores para atender a demanda por seguro-defeso, foi criado 330 

um grupo no DF para ajudar na análise dos requerimentos. Assim, quando da divulgação do número 331 

de habilitados ao SDPA, constou um considerável volume no DF, uma vez que foi computado o local 332 

onde havia sido efetuada a análise dos requerimentos, e não de suas origens. Prosseguindo, o 333 

Presidente passou ao ITEM 13 - Tema: Estatísticas do Trabalho, pela Secretaria de Trabalho – STRAB, 334 

ressaltando que havia sido informado pela STRAB que brevemente seriam divulgados dados do 335 

CAGED de mês de agosto de 2020, motivo pelo qual a presente apresentação passaria para a próxima 336 

reunião ordinária do CODEFAT. Em seguida, o Presidente passou ao tópico V – INFORME: ITEM 14 - 337 

Posição sobre a plataforma digital de intermediação de mão de obra, no âmbito do Sistema 338 

Nacional de Emprego – Sine, de que trata a Resolução nº 860, de 29 de abril de 2020, registrando 339 

que a SPPE havia informado que não tinha informações novas sobre o tema, mas que se encontrava à 340 

disposição para eventuais esclarecimentos. Como não houve nenhuma indagação, o Presidente 341 

passou ao tópico VI – OUTROS ASSUNTOS: ITEM 15 - Entrega dos seguintes documentos: 15.1 – 342 

Resumo das discussões da 156ª Reunião Ordinária do GTFAT, realizada em 19 de agosto de 2020; 15.2 343 

- Boletim de Informações Financeiras do FAT – 4º Bimestre de 2020; 15.3 – Apresentação sobre a 344 

situação das prestações de contas de convênios com recursos do FAT, da Coordenação-Geral de 345 

Prestação de Contas – CGPC; 15.4 - Atualização das informações sobre as providências para 346 

atendimento das recomendações contidas no Relatório de Avaliação CGU nº 201800915 – Gestão do 347 

FAT do exercício 2017; 15.5 - Relatório sobre as restrições apresentadas pelo Contador na Prestação 348 

de Contas do FAT; 15.6 - Relatório de Execução da PDE – REL-PDE; 15.7 - Informe PROGER do 1º 349 

Semestre de 2020; e, 15.8 - Informações sobre o volume de operações de crédito repactuadas ao 350 

abrigo da Resolução CODEFAT nº 864, de 2020, em virtude da pandemia do COVID-19. O Presidente 351 

informou que todos os documentos e arquivos da presente reunião se encontravam disponíveis no 352 

Google Drive, cujo link havia sido enviado por mensagem eletrônica. Em seguida, indagou se havia 353 

mais alguma manifestação. O Secretário-Executivo do CODEFAT relatou que o Coordenador-Geral da 354 

CGFIN estaria representando o CODEFAT no Encontro de Reguladores Federais, evento realizado pela 355 

Secretaria de Advocacia da Concorrência e Competitividade – SEAE, com reuniões bimestrais. 356 

Informou que a CGU, em auditoria na gestão do FAT do exercício de 2019, havia apontado fragilidades 357 

na gestão de riscos do Fundo, acrescentando que oportunamente o assunto seria tratado no 358 

CODEFAT. O Conselheiro da Força Sindical ponderou sobre a necessidade de ser delimitada as 359 
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atribuições do CODEFAT, ressaltando que o Conselho não teria condições de acompanhar a execução 360 

das ações e programas do FAT efetuadas pelo Ministério da Economia. O Subsecretário da SPPE 361 

observou que a gestão de riscos era uma atividade bem ampla, acrescentando que cada área deveria 362 

ter sua própria gestão de riscos, e não apenas o CODEFAT. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a 363 

tratar e esgotada a Pauta, o Presidente deu por encerrada a reunião, agradecendo a presença de 364 

todos. E, para constar, eu, Gustavo Alves Tillmann, Secretário-Executivo do CODEFAT, lavrei a 365 

presente Ata que, após aprovada, será assinada pelo Presidente do CODEFAT, demais membros do 366 

Colegiado e por mim. 367 
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