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CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR 

ATA DA 158ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GTFAT 

 
DATA: 24 de fevereiro de 2021. 

LOCAL: reunião por videoconferência (Microsoft Teams). 

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

Grupo Técnico do FAT; Sylvio Eugênio de Araújo Medeiros, Representante Titular da Secretaria de 

Trabalho da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho (STRAB/SEPRT/ME); Demerson André 

Polli, Representante Titular da Secretaria Especial de Fazenda (FAZENDA/ME); Lizane Soares 

Ferreira, Representante Titular do MAPA; Conrado Vitor Lopes Fernandes, Representante Titular 

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

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

Santana, Representante Titular da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego da Secretaria 

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

Melo, Representante Titular do BNDES; Marcos Perioto, Representante Titular da Força Sindical; 

Raul Araújo Santos, Representante Titular da UGT; Geraldo Gonçalves de Oliveira Filho, 

Representante Titular da NCST; Ernesto Luiz Pereira Filho, Representante Titular da CSB; Clóvis 

Scherer, Representante Suplente da CUT; Carlos Alberto D’Ambrosio, Representante Titular da 

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

Representante Titular da CNT; e, Marcello Caio Ramon e Barros Ferreira, Representante Suplente 

da CNI. Convidados: Marília Pessoa, Representante da PGFN-Trabalho; e, Marcelo Gavião, 

Representantes do FONSET. 

 

 
Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, por meio de 1 

videoconferência, teve início a Centésima Quinquagésima Oitava Reunião Ordinária do Grupo 2 

Técnico do Fundo de Amparo ao Trabalhador (GTFAT), sob a coordenação do Secretário-Executivo 3 

do CODEFAT, Sr. Gustavo Alves Tillmann. Tópico I – ABERTURA: O Coordenador do GTFAT 4 

cumprimentou os presentes e, em seguida, passou ao tópico II – APROVAÇÃO DE ATA: ITEM 1 – 5 

Ata da 157ª Reunião Ordinária e da 30ª Reunião Extraordinária, realizadas, em 22 e 27 de 6 

outubro de 2020, respectivamente. O Coordenador do GTFAT indagou se havia alguma 7 

manifestação. A Representante Titular da SPPE/SEPEC/ME, Sra. Lucilene Estevam Santana, 8 

solicitou ajuste na linha 23 da ata da 157ª Reunião Ordinária, ressaltando que o correto seria 9 

01.11.2021, e não 01.10.2021, o que foi prontamente corrigido pela Secretaria Executiva do 10 

CODEFAT. O Coordenador do GTFAT indagou se havia mais alguma manifestação, em não 11 

havendo, colocou o item em votação, tendo sido aprovado por unanimidade com o ajuste 12 

solicitado pela Representante Titular da SPPE/SEPEC/ME, Sra. Lucilene Estevam Santana. 13 

Prosseguindo, passou ao tópico III - APRESENTAÇÃO: ITEM 2 - Tema: Boletim de Políticas Públicas 14 

de Emprego, Trabalho e Renda – 4º Trimestre de 2020 (dados parciais), pela Secretaria de 15 
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Trabalho – STRAB. A Coordenadora-Geral de Cadastros, Identificação Profissional e Estudos da 16 

Subsecretaria de Políticas Públicas de Emprego da Secretaria de Trabalho da Secretaria Especial de 17 

Previdência e Trabalho (CGCIPE/SPPT/STRAB/SEPRT/ME), Sra. Mariana Eugênio Almeida, informou 18 

o saldo mensal de empregos formais no período de janeiro a dezembro de 2020: i) janeiro: saldo 19 

positivo de 117.245 empregos; ii) fevereiro: saldo positivo de 225.117 empregos; iii) março: saldo 20 

negativo de 272.808 empregos; iv) abril: saldo negativo de 951.555 empregos; v) maio: saldo 21 

negativo de 367.227 empregos; vi) junho: saldo negativo de 26.629 empregos; vii) julho: saldo 22 

positivo de 137.691 empregos; viii) agosto: saldo positivo de 243.336 empregos; ix) setembro: 23 

saldo positivo de 317.378 empregos; x) outubro: saldo positivo de 390.727 empregos; xi) 24 

novembro: saldo positivo de 397.321 empregos; e, xii) dezembro: saldo negativo de 67.906 25 

empregos. Destacou que o exercício de 2020 fechou com saldo positivo de empregos formais da 26 

ordem de 142.690 empregos, contra saldo positivo de 644.079 empregos do exercício de 2019. 27 

Ressaltou o saldo de empregos formais acumulado no período de janeiro a dezembro de 2020, por 28 

grupamento de atividade econômica: I) agropecuária: +61.637; II) construção: +112.174; III) 29 

indústria: 95.588; IV) comércio: +8.130; e, V) serviços: -132.584. Prosseguindo, relatou a 30 

quantidade de requerentes do seguro-desemprego formal acumulado do exercício de 2019 e de 31 

2020, respectivamente: i) total de requerimentos: 6.655.945 e 6.784.102; ii) solicitação presencial: 32 

6.505.957 e 2.922.917; iii) solicitação via Web: 149.988 e 3.861.185; e, iv) percentual de 33 

solicitações de requerimentos via Web: 2,3% e 56,9%. Declarou, quanto ao calendário do Abono 34 

Salarial de 2020/2021, que já haviam sido pagos 12.056.742 abonos com dispêndio de R$9,28 35 

bilhões. Destacou que no exercício de 2020 foram emitidas 197 Carteiras de Trabalho e 36 

Previdência Social (CTPS) no modelo manual e 5.631 no modelo informatizado, acrescentando que 37 

a Carteira de Trabalho Digital registrou 64.073.495 acessos. Informou os principais resultados do 38 

Benefício Emergencial (BEm) até a data de 31.12.2020: I) quantidade de trabalhadores: 9.849.115; 39 

II) quantidade de acordos: 20.119.302; III) quantidade de empregadores: 1.464.517; IV) valores 40 

previstos: R$34,4 bilhões; e, V) valores pagos: R$33,4 bilhões. Finalizando, a Coordenadora-Geral 41 

da CGCIPE indicou as principais melhorias que se pretendia efetuar no Boletim, algumas visando 42 

atender recomendações da Controladoria-Geral da União - CGU: i) inclusão de indicadores de 43 

eficácia e eficiências das políticas; ii) construção e validação junto aos gestores das políticas 44 

públicas; iii) apresentação de estudos de avaliação de impacto; e, iv) desenvolvimento de painel 45 

de consulta online. O Coordenador do GTFAT agradeceu pela exposição, destacando que o Boletim 46 

em referência era um importante instrumento de controle de gestão para o CODEFAT. 47 

Acrescentou que os números apresentados demonstravam que as políticas adotadas para 48 

enfrentamento da pandemia tiveram efeito positivo no mercado de trabalho. Em seguida, abriu as 49 
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inscrições para manifestação. A Coordenadora-Geral de Colegiados do Departamento de Gestão 50 

de Fundos da Secretaria Especial de Fazenda (CGC/DEF/FAZENDA/ME) complementou, relatando 51 

que a apresentação do Boletim passaria a ser realizada no início das reuniões visando subsidiar as 52 

discussões do GTFAT sobre os itens constantes de pauta. O Representante Titular da 53 

SDIC/SPPE/SEPEC/ME, Sr. Conrado Vitor Lopes Fernandes, indagou se seria possível consultar os 54 

dados por Unidade da Federação e por municípios, bem como por setor de atividade. A 55 

Coordenadora-Geral da CGCIPE esclareceu que no portal do Programa de Disseminação de 56 

Estatísticas do Trabalho - PDET (http://pdet.mte.gov.br), os dados poderiam ser consultados de 57 

forma desagregada por UF, municípios e setores de atividade. O Representante Suplente da CUT, 58 

Sr. Clóvis Scherer, observou que no mês de dezembro de 2020 houve um acúmulo de demissões, 59 

culminando em um saldo negativo de empregos, indagando se não teria sido em decorrência da 60 

mudança de metodologia adotada no Novo CAGED. Destacou que não obstante a pandemia, o 61 

número de beneficiários do seguro-desemprego de 2019 para 2020 teve um crescimento baixo, 62 

questionando se teria relação com o enrijecimento dos critérios para a habilitação. A 63 

Coordenadora-Geral da CGCIPE esclareceu que de fato houve mudança de metodologia do CAGED, 64 

ressaltando que por essa razão recomendava-se cuidado ao comparar dados de 2019 para 2020 65 

quanto ao número de admissões e demissões. Em relação ao seguro-desemprego, observou que 66 

dois fatores poderiam explicar que não tivesse ocorrido um crescimento maior de segurados: i) no 67 

início da pandemia houve um pico de habilitação ao seguro-desemprego; e, ii) medidas 68 

emergências contribuíram para a manutenção do emprego. Em seguida, o Coordenador do GTFAT 69 

passou ao Tópico IV – ASSUNTOS PARA DISCUSSÃO: ITEM 3 - Proposta de Resolução que aprova 70 

a distribuição de recursos para o exercício de 2021 entre as modalidades no âmbito do 71 

Programa Brasileiro de Qualificação Social e Profissional – QUALIFICA BRASIL. O Coordenador-72 

Geral de Operação da Subsecretaria de Capital Humano da Secretaria de Políticas Públicas de 73 

Emprego da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade 74 

(CGOP/SUCAP/SPPE/SEPEC/ME), Sr. Denis dos Santos Freitas, declarou que a proposta em tela 75 

visava distribuir os recursos destinados à ação 20Z1 (Qualificação Social e Profissional de 76 

Trabalhadores) no montante de R$7,15 milhões, na forma a seguir: i) Qualificação Presencial: até 77 

100% dos recursos; ii) Qualificação à Distância: até 50% dos recursos; iii) Passaporte Qualificação: 78 

até 50% dos recursos; iv) Fomento a Estratégias de Empregabilidade: até 50% dos recursos; e, v) 79 

Certificação Profissional: 0% de recursos. Finalizando, o Coordenador-Geral da CGOP enfatizou 80 

que a presente distribuição de recursos teria como foco a modalidade Qualificação Presencial, por 81 

meio de repasses automáticos aos fundos de estados, Distrito Federal e municípios, nos termos da 82 

Lei nº 13.667, de 2018. O Coordenador do GTFAT abriu as inscrições para manifestação. O 83 

http://pdet.mte.gov.br/
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Representante da CUT considerou importante a manutenção de percentual de recursos para a 84 

modalidade Qualificação à Distância, constante da proposta de resolução em tela, especialmente 85 

nesse momento de pandemia de Covid-19. O Representante do FONSET, Sr. Marcelo Gavião, 86 

indagou se haveria possibilidade de aplicar, para o exercício de 2020, para o qual ainda não 87 

haviam sido descentralizados os recursos, a mesma regra de distribuição que estava sendo 88 

proposta na presente reunião para o exercício de 2021. Destacou que o Governo do Estado da 89 

Bahia estava com um projeto ambicioso de oferecer qualificação profissional a todos os 90 

municípios baianos, ainda que fosse de apenas uma turma, para o que a qualificação à distância 91 

seria fundamental, sendo que nas regras estabelecidas para 2020 só foram previstos cursos 92 

presenciais. O Coordenador-Geral da CGOP ressaltou que isso poderia ser estudado, caso fosse 93 

demandado pelo Governo do Estado da Bahia, ajustes no Plano de Ações e Serviços (PAS) do 94 

Estado, aprovado para o exercício de 2020. Destacou, no entanto, que, até o presente momento, 95 

estava regulamentada, mediante Portaria da SPPE, apenas a modalidade da Qualificação 96 

Presencial, ressaltando que as demais ainda aguardavam a regulamentação. O Representante 97 

Titular da NCST, Sr. Geraldo Gonçalves de Oliveira Filho, manifestou preocupação com a proposta 98 

de até 100% de recursos para a modalidade Qualificação Presencial, ponderando que isso iria de 99 

encontro ao avanço tecnológico, bem como a situação atual de pandemia. Destacou a necessidade 100 

de breve regulamentação das demais modalidades de qualificação profissional. O Coordenador-101 

Geral da CGOP observou que o ensino à distância, na aprendizagem profissional, já se encontrava 102 

regulamentado, esclarecendo que a ideia seria aproveitar o que já existia para subsidiar a 103 

regulamentação da Qualificação à Distância no âmbito do Qualifica Brasil. A Coordenadora-Geral 104 

da CGC observou que, do ponto de vista normativo, a proposta de resolução em tela já permitiria 105 

a destinação de até 50% de recursos para a Qualificação à Distância, ressaltando que não havia 106 

estabelecimento de percentual fixo para nenhuma modalidade. Sugeriu que fosse incluído no art. 107 

1º da presente proposta que a distribuição se referia ao exercício de 2021, o que foi prontamente 108 

acatado pelo Coordenador-Geral da CGOP. O Coordenador do GTFAT indagou se havia mais 109 

alguma manifestação, em não havendo, colocou o item em apreciação, tendo sido considerado 110 

apto para ser encaminhado ao CODEFAT. Em seguida, passou ao ITEM 4 – Proposta de Resolução 111 

que aprova o Mapeamento de Demandas de Qualificação Social e Profissional - MDQSP, 112 

exercício 2021. O Coordenador-Geral da CGOP declarou que a presente proposta visava 113 

estabelecer a metodologia do MDQSP a ser utilizado no ano de 2021, a qual estaria dividida em 114 

duas dimensões: i) Estrutural/Histórica: consubstanciada a partir da demanda ocupacional ao 115 

longo do tempo (dados do passado), sendo utilizada para a sua construção bases de dados como 116 

Relação Anual de Informações Sociais – RAIS, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – 117 
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CAGED e o eSocial, a partir das quais seria construído o Mapa do Emprego, ou seja, a 118 

sistematização da movimentação do mercado de trabalho formal brasileiro; e, ii) Tendencial: 119 

gerada mediante captação da demanda presente do setor produtivo, bem como de perspectivas 120 

futuras de curto e médio prazo, concretizada a partir da utilização da plataforma Supertec, que 121 

deverá ser empregada pelos entes aderentes do SINE e que recebam recursos do FAT para a ação 122 

de qualificação profissional. O Coordenador do GTFAT abriu as inscrições para manifestação. O 123 

Representante da CUT destacou que se fazia necessário pensar no desenvolvimento de alguma 124 

ferramenta de projeção futura de emprego, como já existia nos Estados Unidos e no Canadá. O 125 

Coordenador do GTFAT indagou se havia mais alguma manifestação, em não havendo, colocou o 126 

item em apreciação, tendo sido considerado apto para ser encaminhado ao CODEFAT. Em seguida, 127 

passou ao ITEM 5 – Resoluções revisadas em atendimento ao Decreto nº 10.139, de 2019, 128 

relativas à Etapa 2 do Cronograma (até 26.02.2021): 5.1. Proposta de Resolução que revoga 129 

expressamente Resoluções do CODEFAT cuja eficácia ou validade encontram-se prejudicadas, 130 

nos termos do Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019, que dispõe sobre a revisão e a 131 

consolidação dos atos normativos inferiores a decreto. A Coordenadora-Geral da CGCIPE 132 

declarou que fazia parte da proposta em tela a revogação de resoluções da Relação Anual de 133 

Informações Sociais (RAIS) e da Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED), que já haviam se 134 

exaurido no tempo. O Coordenador-Geral de Gestão de Benefícios da Subsecretaria de Políticas 135 

Públicas de Emprego da Secretaria de Trabalho da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho 136 

(CGGB/SPPT/STRAB/SEPRT/ME), Sr. Márcio Alves Borges, observou que estava sendo proposta a 137 

revogação das resoluções que tratavam do calendário do abono salarial até o período de 138 

2019/2020, pois já haviam se exaurido no tempo. Ressaltou que a resolução que tratava dos 139 

critérios do abono salarial seria revisada em outra oportunidade. Finalizando, o Coordenador-140 

Geral da CGGB declarou que a proposta em tela visava promover a revogação expressa de 58 141 

Resoluções do CODEFAT cuja eficácia ou validade encontravam-se prejudicadas, sendo 2 da PED, 2 142 

da RAIS, 2 da RAIS/Abono Salarial e 52 do Abono Salarial. O Coordenador do GTFAT declarou que 143 

seria importante as próximas propostas de resoluções já estabelecerem a revogação daquelas que 144 

tivessem se exaurido no tempo e, em seguida, abriu as inscrições para manifestação. O 145 

Representante da CUT questionou se a revogação da resolução da PED, que tratava da criação de 146 

grupos de trabalho, implicaria algum prejuízo. A Coordenadora-Geral da CGCIPE esclareceu que a 147 

revogação da mencionada resolução não implicaria em prejuízo, e, caso se verificasse a 148 

necessidade, poderia ser editada nova resolução propondo a criação de outros grupos de 149 

trabalho. A Coordenadora-Geral da CGC complementou, declarando que os grupos de trabalho 150 

criados no âmbito da resolução da PED não lograram êxito, de modo que sua revogação não 151 
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representaria nenhum prejuízo. O Coordenador do GTFAT indagou se havia mais alguma 152 

manifestação, em não havendo, colocou o item em apreciação, tendo sido considerado apto para 153 

ser encaminhado ao CODEFAT. Prosseguindo, passou ao Tópico V – OUTROS ASSUNTOS: ITEM 6 – 154 

Entrega dos seguintes documentos: 6.1. Boletim de Informações Financeiras do FAT – 6º 155 

Bimestre de 2020; 6.2. Boletim sobre a Situação das prestações de contas de convênios com 156 

recursos do FAT, da Coordenação-Geral de Prestação de Contas – CGPC; 6.3. Atualização das 157 

informações sobre as providências para atendimento das recomendações contidas no Relatório 158 

de Avaliação CGU nº 201800915 – Gestão do FAT do exercício 2017; 6.4. Relatório sobre as 159 

restrições apresentadas pelo Contador na Prestação de Contas do FAT – exercício 2018; 6.5. 160 

Relatório de Execução da PDE – REL-PDE; e, 6.6. Informe PROGER, exercício 2020. O Coordenador 161 

do GTFAT informou que os documentos e arquivos da presente reunião se encontravam 162 

disponíveis no Google Drive, cujo link havia sido enviado por mensagem eletrônica. 163 

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e esgotada a Pauta, o Coordenador do GTFAT deu 164 

por encerrada a reunião, agradecendo a presença de todos. E, para constar, eu, Gustavo Alves 165 

Tillmann, Coordenador do GTFAT, lavrei a presente Ata que, após aprovada, será assinada por 166 

mim e pelos demais membros do Grupo. 167 

 

GUSTAVO ALVES TILLMANN    ___________________________________ 

Secretário-Executivo do CODEFAT 

Coordenador do GTFAT 

 

SYLVIO EUGÊNIO DE ARAÚJO MEDEIROS  ___________________________________ 

Representante Titular da STRAB/SEPRT/ME 

 

DEMERSON ANDRÉ POLLI  ___________________________________ 

Representante Titular da FAZENDA/ME 

 

LIZANE SOARES FERREIRA  ___________________________________ 

Representante Titular do MAPA 

 

CONRADO VITOR LOPES FERNANDES  ___________________________________ 

Representante Titular da SDIC/SEPEC/ME 

 

LUCILENE ESTEVAM SANTANA  ___________________________________ 

Representante Titular da SPPE/SEPEC/ME 

 

LUIZ CARLOS GALVÃO DE MELO   ___________________________________ 

Representante Titular do BNDES 
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Continuação da Ata da 158ª Reunião Ordinária do GTFAT 

 

 

MARCOS PERIOTO  ___________________________________ 

Representante Titular da Força Sindical 

 

RAUL ARAÚJO SANTOS  ___________________________________ 

Representante Titular da UGT 

 

GERALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA FILHO  ___________________________________ 

Representante Titular da NCST 

 

ERNESTO LUIZ PEREIRA FILHO   ___________________________________ 

Representante Titular da CSB 

 

CLÓVIS SCHERER     ___________________________________ 

Representante Suplente da CUT 

 

CARLOS ALBERTO D’AMBROSIO   ___________________________________ 

Representante Titular da CNC 

 

LUIZ FABIANO DE OLIVEIRA ROSA   ___________________________________ 

Representante Titular da CNA 

 

THIAGO LUIZ TICCHETTI    ___________________________________ 

Representante Titular da CNT 

 

MARCELLO CAIO RAMON E BARROS FERREIRA ___________________________________ 

Representante Suplente da CNI 


