
CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR 

ATA DA 161ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CODEFAT 

 
DATA: 31 de março de 2021. 

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); Lizane 

Soares Ferreira, Conselheira Titular Representante do MAPA; Silvia Naomi Torii, Conselheira Titular 

Representante do BNDES; Sylvio Eugênio de Araújo Medeiros, Conselheiro Suplente Representante da 

Secretaria de Trabalho da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho (STRAB/SEPRT); Walter 

Shigueru Emura, Conselheiro Suplente Representante da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego 

da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade (SPPE/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; Ivo 

Dall’Acqua Júnior, Conselheiro Titular Representante da CNC; Roberto Lúcio Rocha Brant, Conselheiro 

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

CNTur; Caio Mário Álvares, Conselheiro Titular Representante da CNT; e, Mário Sérgio Carraro Telles, 

Conselheiro Suplente Representante da CNI. CONVIDADOS: Marília Pessoa Nunes Vieira, 

Representante da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN-Trabalho; e, Marcelo Gavião, 

Representante do FONSET. 

 

Aos trinta e um dias do mês de março de dois mil e vinte e um, por meio de videoconferência, teve 1 

início a Centésima Sexagésima Primeira 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 a palavra à Secretaria Executiva do CODEFAT para 5 

prestar os informes iniciais. O Secretário-Executivo do CODEFAT, Sr. Gustavo Alves Tillmann, informou 6 

a ausência dos representantes da SDIC e da CONSIF, os quais se encontravam em processo de 7 

substituição por suas representações. Na sequência, o Presidente passou ao tópico II – APROVAÇÃO 8 

DE ATA: ITEM 1 – Ata da 160ª Reunião Ordinária, realizada em 2 de dezembro de 2020. O Presidente 9 

indagou se havia alguma manifestação, em não havendo, colocou o item em votação, tendo sido 10 

aprovado por unanimidade. Prosseguindo, passou ao tópico III – APRESENTAÇÃO: ITEM 2 - Tema: 11 
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Apresentação semestral sobre Aplicação das disponibilidades financeiras do FAT no Fundo de 12 

Investimento Financeiro Curto Prazo, BB-EXTRAMERCADO, pelo Banco do Brasil/BB-DTVM. O 13 

Representante da BB-DTVM, Sr. Marcelo Amorim Cerqueira, relatou que o BB Extramercado Exclusivo 14 

FAT, em 26 de fevereiro de 2021, fechou com patrimônio líquido de R$25,48 bilhões. Informou que a 15 

composição atual da carteira do Fundo apresentava a seguinte distribuição: I) IRF-M1: 52,27%; II) 16 

IMA-B: 40,26%; e, III) OPCOM: 7,47%. Apresentou comparativo da rentabilidade do FAT 17 

Extramercado, com outros índices, considerando os últimos doze meses, conforme a seguir, por 18 

ordem de rendimento: i) IPCA: 5,24%; ii) BB Extramercado FAT: 3,78%; iii) IRF-M1: 3,16%; iv) IRF-M: 19 

3,01%; v) CDI: 2,41%; vi) SELIC: 2,41%; e, vii) IMA-B: 2,33%. Na sequência, o Representante da BB-20 

DTVM, Sr. Caio César Florenzani Pereira, relatou o ambiente econômico internacional: I) dados 21 

recentes e perspectiva de robusto pacote fiscal sustentaram a percepção de excepcionalismo 22 

americano em relação ao resto do mundo no primeiro trimestre de 2021; II) ativos mostraram-se mais 23 

voláteis, dólar sustentou força ante as moedas do G-10, mas rotação em direção a ativos cíclicos teve 24 

continuidade; III) cenário global era de convergência das taxas de crescimento a partir do segundo 25 

trimestre de 2021, com reabertura econômica e vacinação viabilizando a aceleração da atividade na 26 

Europa e nos países emergentes; IV) alta da inflação no curto prazo não deverá levar a uma reação 27 

dos Bancos Centrais, evitando forte elevação dos juros reais no mundo; e, V) posicionamentos e 28 

valuations seguiam elevados, mas estágio do ciclo era compatível com retornos positivos e, na 29 

ausência de um choque macro, contexto deveria seguir favorecendo ativos de risco. Prosseguindo, 30 

passou ao ambiente econômico doméstico: i) reintrodução do auxílio emergencial, com 31 

contrapartidas limitadas e incertas, apontavam para um ambiente de maior fragilidade fiscal e 32 

sustentação dos elevados prêmios de risco; ii) revisada a trajetória do câmbio em direção a um 33 

patamar mais depreciado da moeda doméstica, vislumbrando-se um cenário de inflação mais 34 

pressionada, com IPCA encerrando o ano em 4,0%; iii) a despeito da frágil retomada econômica, 35 

maiores pressões inflacionárias em meio a um balanço de riscos assimétrico deveria levar o COPOM a 36 

iniciar o processo de alta da SELIC em março, atingindo 4,25% ao fim do ano; iv) esperava-se que o 37 

país atingisse 50% de inoculados com a segunda dose de vacina contra a Covid-19 apenas no último 38 

trimestre de 2021; e, v) lentidão no processo de vacinação apontava para uma retomada mais célere 39 

da atividade apenas a partir do 2º semestre de 2021. O Representante da BB-DTVM finalizou, 40 

apresentando, para o final de 2021, as projeções do Banco para os índices a seguir: i) PIB: 2,9%; ii) 41 

Inflação IPCA: 4,0%; iii) inflação IGP-M: 6,5%; iv) taxa de câmbio: R$5,20; e, v) SELIC: 4,25%. O 42 

Presidente agradeceu pela exposição e, em seguida, abriu as inscrições para manifestação. O 43 
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Conselheiro Titular Representante da CNI, Sr. Gilberto Porcello Petry, observou que a BB-DTVM havia 44 

aplicado muito bem os recursos do FAT Extramercado, obtendo uma boa remuneração em 45 

comparação aos demais índices. Registrou que, segundo a Fundação Osvaldo Cruz (FIOCRUZ), o país 46 

logo estaria vacinando em torno de 1 milhão de pessoas por dia. O Representante da BB-DTVM 47 

destacou que nos últimos dias houve uma boa aceleração no número diário de pessoas vacinadas, 48 

mas que ainda estaria aquém do desejado. O Conselheiro Titular Representante da FAZENDA, Sr. 49 

Sérgio Ricardo de Brito Gadelha, indagou se o arquivo da apresentação efetuada pela BB-DTVM 50 

poderia ser disponibilizado. O Presidente informou que todo o material da presente reunião se 51 

encontrava disponível no Google Drive, cujo link havia sido encaminhado aos Conselheiros via 52 

mensagem eletrônica da Secretaria Executiva do CODEFAT. Em seguida, passou ao ITEM 3 – Tema: 53 

Relatório Situacional dos Sistemas Informatizados das Ações do FAT, pela Empresa de Tecnologia e 54 

Informações da Previdência Social - DATAPREV. O Diretor de Relacionamento e Negócios da 55 

DATAPREV, Sr. Alan do Nascimento Santos, apresentou o resumo situacional das seguintes atividades 56 

executas no exercício de 2020: I) Auxílio Emergencial e Auxílio Emergencial Residual: 150 milhões de 57 

cadastros avaliados, 68,2 milhões de benefícios, 118 milhões de pessoas beneficiadas e R$294,0 58 

bilhões de dispêndio; e, II) Benefício Emergencial – BEm: 1,5 milhões de empresas; 9,8 milhões de 59 

trabalhadores e R$34,0 bilhões de dispêndio. Em seguida, relatou as principais ações nos últimos 60 

quatro meses: i) dezembro de 2020: conclusão dos auxílios emergenciais e do benefício emergencial; 61 

ii) janeiro de 2021: prestação de contas, recursos administrativos, processos judicias e retomada de 62 

planejamento dos projetos do trabalho, da previdência social, da assistência social e de gestão; iii) 63 

fevereiro de 2021: discussões de cenários para retomada de ações do auxílio e benefício emergencial; 64 

e, iv) março de 2021: definição de público alvo, novos processos/ajustes e execução de 65 

processamentos do auxílio emergencial 2021; e definição de desenho e implementação de ajustes do 66 

novo BEm. Finalizando, o Diretor da DATAPREV ressaltou que a priorização de sistemas para 67 

atendimento do auxílio emergencial e do novo BEm impactariam no desenvolvimento e/ou 68 

aprimoramento dos seguintes sistemas: i) Sistema de Gestão dos Conselhos do Trabalho, Emprego e 69 

Renda – SGC-CTER; ii) Canal CODEFAT; iii) Carteira de Trabalho Digital; iv) Abono Salarial; e, v) 70 

PROGER. O Superintendente da DATAPREV, Sr. Flávio Ronilson Sampaio, complementou, destacando 71 

que a ideia seria aportar no Canal CODEFAT o Painel de Políticas Públicas de Trabalho, Emprego e 72 

Renda, e incrementar o Canal com informações financeiras do FAT. O Presidente agradeceu pela 73 

exposição e, em seguida, abriu as inscrições para manifestação. O Secretário-Executivo do CODEFAT 74 

declarou que entendia as dificuldades da DATAPREV em cumprir os prazos, dada a priorização na 75 
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sistematização e implementação do BEm. Entretanto, ressaltou a importância de ser retomada pela 76 

DATAPREV, com a maior brevidade, a implantação dos demais sistemas que se encontravam 77 

suspensos, registrando que, por essa razão, mais uma vez precisariam prorrogar o prazo, em 78 

resolução do CODEFAT, da data de disponibilização do Sistema de Gestão dos Conselhos do Trabalho, 79 

Emprego e Renda (SGC-CTER). O Diretor da DATAPREV relatou que seria priorizado no segundo 80 

semestre de 2021 a implantação dos sistemas que se encontravam em suspensão. O Presidente 81 

solicitou que a DATAPREV apresentasse nas reuniões ordinárias do CODEFAT um panorama do estágio 82 

de implantação dos sistemas que foram suspensos em decorrência da priorização do BEm. Na 83 

sequência, passou ao ITEM 4 - Tema: Boletim de Políticas Públicas de Emprego, Trabalho e Renda – 84 

4º Trimestre de 2020, pela Secretaria de Trabalho - STRAB. A Coordenadora-Geral de Cadastros, 85 

Identificação Profissional e Estudos da Subsecretaria de Políticas Públicas do Trabalho da Secretaria 86 

de Trabalho da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho (CGCIPE/SPPT/STRAB/SEPRT/ME), Sra. 87 

Mariana Eugênio de Almeida, informou o saldo mensal de empregos formais no período de janeiro a 88 

dezembro de 2020: i) janeiro: saldo positivo de 117.245 empregos; ii) fevereiro: saldo positivo de 89 

225.117 empregos; iii) março: saldo negativo de 272.808 empregos; iv) abril: saldo negativo de 90 

951.555 empregos; v) maio: saldo negativo de 367.227 empregos; vi) junho: saldo negativo de 26.629 91 

empregos; vii) julho: saldo positivo de 137.691 empregos; viii) agosto: saldo positivo de 243.336 92 

empregos; ix) setembro: saldo positivo de 317.378 empregos; x) outubro: saldo positivo de 390.727 93 

empregos; xi) novembro: saldo positivo de 397.321 empregos; e, xii) dezembro: saldo negativo de 94 

67.906 empregos. Destacou que o exercício de 2020 fechou com saldo positivo de empregos formais 95 

da ordem de 142.690 empregos, contra saldo positivo de 644.079 empregos do exercício de 2019. 96 

Ressaltou o saldo de empregos formais acumulado no período de janeiro a dezembro de 2020, por 97 

grupamento de atividade econômica: I) agropecuária: +61.637; II) construção: +112.174; III) indústria: 98 

95.588; IV) comércio: +8.130; e, V) serviços: -132.584. Em seguida, informou os principais dados da 99 

intermediação de mão de obra: a) trabalhadores inscritos: 2.712.828; b) vagas oferecidas: 830.228; c) 100 

encaminhamentos realizados: 2.374.105; d) trabalhadores colocados: 273.354; e) trabalhadores 101 

segurados colocados: 34.429; f) quantidade de admitidos CAGED: 15.166.221; g) 102 

colocados/encaminhados: 11,51%; h) colocados/vagas: 32,93%; e, i) colocados/admitidos: 1,80%. 103 

Prosseguindo, relatou a quantidade de requerentes do seguro-desemprego formal acumulado do 104 

exercício de 2019 e de 2020, respectivamente: i) total de requerimentos: 6.655.945 e 6.784.102; ii) 105 

solicitação presencial: 6.505.957 e 2.922.917; iii) solicitação via Web: 149.988 e 3.861.185; e, iv) 106 

percentual de solicitações de requerimentos via Web: 2,3% e 56,9%. Relatou, quanto ao Programa de 107 
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Geração de Emprego e Renda (PROGER), que no exercício de 2020 foram firmados 42.497 contratos e 108 

repassado o montante de R$888,72 milhões, ressaltando que não constavam informações do BNDES 109 

para o período do sexto bimestre de 2020. Observou que, no âmbito do Programa Nacional de 110 

Microcrédito Produtivo Orientado (PNMPO), foram firmados 4.733.247 contratos e concedido o 111 

montante de R$13,80 bilhões. Declarou, quanto ao calendário do Abono Salarial de 2020/2021, que já 112 

haviam sido pagos 12.056.742 abonos com dispêndio de R$9,28 bilhões. Destacou que no exercício de 113 

2020 foram emitidas 197 Carteiras de Trabalho e Previdência Social (CTPS) no modelo manual e 5.631 114 

no modelo informatizado, acrescentando que a Carteira de Trabalho Digital registrou 64.073.495 115 

acessos. Informou os principais resultados do Benefício Emergencial (BEm) até a data de 31.12.2020: 116 

I) quantidade de trabalhadores: 9.849.116; II) quantidade de acordos: 20.119.858; III) quantidade de 117 

empregadores: 1.464.683; IV) valores previstos: R$34,4 bilhões; e, V) valores pagos: R$33,7 bilhões. 118 

Finalizando, a Coordenadora-Geral da CGCIPE indicou as principais melhorias que se pretendia efetuar 119 

no Boletim, algumas visando atender recomendações da Controladoria-Geral da União - CGU: i) 120 

inclusão de indicadores de eficácia e eficiências das políticas; ii) construção e validação junto aos 121 

gestores das políticas públicas; iii) apresentação de estudos de avaliação de impacto; e, iv) 122 

desenvolvimento de painel de consulta online. O Presidente agradeceu pela exposição e, em seguida, 123 

abriu as inscrições para manifestação. O Secretário-Executivo do CODEFAT relatou que a CGU havia 124 

recomendado que o Conselho deliberasse a partir de dados da execução das ações financiadas pelo 125 

FAT, razão pela qual o Boletim do PPTER passaria a ser apresentado no início das reuniões ordinárias, 126 

visando subsidiar as deliberações do CODEFAT. O Conselheiro Titular da CNI informou que precisaria 127 

se ausentar e que seria substituído pelo seu suplente. O Conselheiro Suplente Representante da CNI, 128 

Sr. Mário Sérgio Carraro Telles, questionou o que explicaria a divergência de informações do Novo 129 

CAGED para o antigo. A Coordenadora-Geral da CGCIPE explicou que a divergência decorria de 130 

mudança metodológica, acrescentando que a partir de janeiro passou-se a buscar as informações no 131 

eSocial, e não mais no CAGED. O Conselheiro Titular Representante da CUT, Sr. Quintino Marques 132 

Severo, indagou se seria possível informar o saldo de emprego por modalidade de contratação. A 133 

Coordenadora-Geral da CGCIPE esclareceu que no portal do Programa de Disseminação de Estatísticas 134 

do Trabalho - PDET (http://pdet.mte.gov.br/) os dados poderiam ser consultados de forma 135 

desagregada, acrescentando que os Conselheiros poderiam solicitar-lhe diretamente qualquer 136 

informação que tivessem interesse. Em seguida, passou ao ITEM 5 - Tema: Execução do Programa 137 

QUALIFICA BRASIL, pela Secretaria de Políticas Públicas de Emprego – SPPE. O Coordenador-Geral de 138 

Operação da Subsecretaria de Capital Humano da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego da 139 

http://pdet.mte.gov.br/
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Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade (CGOP/SUCAP/SPPE/SEPEC/ME), Sr. 140 

Denis dos Santos Freitas, relatou que no âmbito da Resolução nº 866, de 16 de julho de 2020, na 141 

oferta do bloco de ações e serviços “Qualificação Social e Profissional” foram alocados recursos 142 

ordinários do FAT no montante de R$15,94 milhões e recursos de emendas parlamentares ao FAT no 143 

montante de R$890,23 mil. Informou que foi lançado em 12 de março de 2021 o Programa Qualifica 144 

Mais (www.gov.br/qualificamais), mediante parceria do Ministério da Economia e do Ministério da 145 

Educação, visando a oferta de qualificação profissional para trabalhadores, vinculada às necessidades 146 

setoriais de mão de obra qualificada, por meio da modalidade Bolsa Formação do Pronatec: i) 6 mil 147 

vagas online para a primeira fase (piloto), voltadas para jovens com ensino médio completo; ii) vagas 148 

para os cursos Programador Web, Programador de Sistemas e Programador de Dispositivos Móveis; e, 149 

iii) oferta em 11 cidades e respectivas regiões metropolitanas: Salvador, Recife, São Paulo, Campinas, 150 

Porto Alegre, Joinville, Brasília, Curitiba, Belo Horizonte, Fortaleza e Florianópolis. Finalizando, o 151 

Coordenador-Geral da CGOP registrou o lançamento em 18 de março de 2021, da Escola do 152 

Trabalhador 4.0 (http://gov.br/escoladotrabalhador40), mediante parceria entre o Ministério da 153 

Economia e a Microsoft visando a capacitação em habilidades digitais para reinserção no mercado de 154 

trabalho: I) capacidade de oferta de 5,5 milhões de vagas online até 2023, voltadas para maiores de 155 

18 anos; e, II) 11 trilhas de aprendizagem que englobavam mais de 45 cursos de Tecnologia em 156 

diferentes níveis. O Presidente agradeceu pela exposição e, em seguida, indagou se havia alguma 157 

manifestação. Diante da negativa, solicitou à CGFIN uma breve explanação sobre o orçamento do 158 

FAT para 2021. O Coordenador-Geral de Recursos Financeiros do Departamento de Gestão de Fundos 159 

da Secretaria Especial de Fazenda (CGFIN/DEF/FAZENDA/ME), Sr. Paulo César Bezerra de Souza, 160 

apresentou comparativo do PLOA/2021 versus LOA/2021, ressaltando que retirou as informações no 161 

sítio do Senado Federal. Destacou que algumas ações orçamentárias tiveram acréscimo de recursos 162 

decorrente de emendas parlamentares, a exceção das remunerações do BNDES, cujo valor acrescido 163 

se deu face melhores expectativas de remunerações dos recursos aplicados no Banco. Finalizando, o 164 

Coordenador-Geral da CGFIN observou que os recursos das ações do Seguro-Desemprego e do Abono 165 

Salarial sofreram cortes significativos devido aos votos de cancelamento aprovados pelo Congresso 166 

Nacional. O Presidente observou que na 71ª RE-CODEFAT, de 23.03.2021, havia sido decidido que o 167 

valor do Abono Salarial que deixaria de ser repassado em 2021 seria utilizado para custear o Benefício 168 

Emergencial (BEm). Em seguida, abriu as inscrições para manifestação. O Conselheiro da CNI 169 

ponderou que o relator do orçamento no Senado Federal havia destinado cerca de R$7,0 bilhões que 170 

sobraria em 2021 do Abono Salarial para a utilização em ações a serem escolhidas pelos 171 

http://www.gov.br/qualificamais
http://gov.br/escoladotrabalhador40
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parlamentares (emendas), indagando como ficaria o custeio do BEm. O Vice-Presidente do CODEFAT e 172 

Conselheiro Titular Representante da STRAB, Sr. Bruno Silva Dalcolmo, relatou que o Ministério 173 

estava trabalhando no sentido de obter crédito extraordinário para promover o lançamento do BEm. 174 

O Conselheiro Titular Representante da Força Sindical, Sr. Sérgio Luiz Leite, questionou como ficaria o 175 

pagamento do benefício do seguro-desemprego, dado os cortes significativos promovidos pelo 176 

Congresso Nacional na referida ação. O Secretário-Executivo do CODEFAT esclareceu que de nada 177 

adiantaria subestimar uma despesa obrigatória, caso do seguro-desemprego, pois ela precisaria ser 178 

paga de qualquer forma. O Coordenador-Geral da CGFIN declarou que, caso necessário, seria 179 

solicitado crédito suplementar para pagamento de despesa obrigatória, o que demandaria avaliação 180 

da Secretaria de Orçamento Federal (SOF). O Vice-Presidente acrescentou que o Ministério 181 

acompanharia a disponibilidade dos recursos para pagamento do seguro-desemprego, ressaltando 182 

que, havendo necessidade, teriam alguns instrumentos para serem acionados no sentido de resolver 183 

a situação. O Conselheiro Titular Representante da CNC, Ivo Dall’Acqua Júnior, observou que algumas 184 

atividades do BEm já poderiam ser publicadas, pois não dependeriam da aprovação do orçamento, tal 185 

como a facilitação dos acordos. O Vice-Presidente destacou que o Ministério estava empenhado em 186 

publicar o BEm com a maior brevidade, mas que dependeria de alguns tramites burocráticos. O 187 

Presidente declarou que o CODEFAT estaria atento as questões orçamentárias, acrescentando que 188 

caso o Ministério identificasse a necessidade de o Conselho se reunir para corrigir rumos, estariam à 189 

disposição. Informou que ao final do mês de abril haveria uma reunião extraordinária do Conselho 190 

para tratar da Prestação de Contas do FAT do exercício de 2020, e das recomendações da CGU 191 

pendentes de atendimento. Registrou que doravante submeteria os itens de deliberação à votação 192 

nominal, ou seja, com manifestação de voto de cada Conselheiro presente. Na sequência, o 193 

Presidente passou ao tópico IV – ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO: ITEM 6 - Ratificação da Resolução 194 

nº 894, de 23 de dezembro de 2020, aprovada ad referendum, que prorroga o prazo para a 195 

manifestação de interesse dos municípios e consórcios públicos municipais em receber 196 

transferências automáticas de recursos comuns do FAT, referentes ao exercício de 2021, de que 197 

trata o § 1º do art. 5º da Resolução CODEFAT nº 879, de 24 de setembro de 2020. A Coordenadora-198 

Geral de Fomento à Geração de Emprego da Subsecretaria de Emprego da Secretaria de Políticas 199 

Públicas de Emprego da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade 200 

(CGEM/SEMP/SPPE/SEPEC/ME), Sra. Lucilene Estevam Santana, observou que a presente resolução 201 

prorrogou para o dia 31 de março de 2021, excepcionalmente, o prazo para a manifestação de 202 

interesse dos municípios e consórcios públicos municipais em receber transferências automáticas de 203 
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recursos comuns do FAT, referentes ao exercício de 2021, do bloco de ações e serviços de "Fomento à 204 

Geração de Emprego e Renda" (Bloco de Fomento). Esclareceu que a prorrogação se fez necessária 205 

em razão de ter sido constatado que para o primeiro ano de vigência do “Bloco de Fomento”, o prazo 206 

para manifestação dos entes até 31 de dezembro de 2020, ficou exíguo, uma vez que a expedição de 207 

outras normas regulamentadoras foi necessária para dar cumprimento à Resolução nº 879, de 2020, a 208 

exemplo da Portaria SPPE nº 23.621, de 16 de novembro de 2020, publicada em 18 de novembro de 209 

2020. O Presidente indagou se havia alguma manifestação, em não havendo, colocou o item em 210 

votação nominal, tendo sido ratificado por unanimidade pelos Conselheiros (as) Titulares da STRAB, 211 

FAZENDA, MAPA, BNDES, CUT, FORÇA SINDICAL, UGT, NCST, CTB, CSB, CNC, CNA, CNTur e CNT e pelos 212 

Conselheiros Suplentes da SPPE e CNI. Prosseguindo, passou ao ITEM 7 - Ratificação da Resolução nº 213 

895, de 4 de fevereiro de 2021, aprovada ad referendum, que altera os anexos da Resolução 214 

CODEFAT nº 857, de 1º de abril de 2020, que altera a Resolução CODEFAT nº 834, de 9 de julho de 215 

2019, e estabelece o Calendário de Pagamento do Abono Salarial - exercício de 2020/2021. O 216 

Presidente informou que o expositor do tema havia se ausentado para atender outra agenda e 217 

retornaria em breve. Ressaltou que a presente resolução promoveu a antecipação do pagamento do 218 

abono salarial do calendário de 2020/2021, visando mitigar o término do auxílio emergencial. 219 

Destacou que o pagamento antecipado beneficiou cerca de 7 milhões de trabalhadores, com 220 

dispêndio de R$5,94 bilhões. O Presidente indagou se havia alguma manifestação, em não havendo, 221 

colocou o item em votação nominal, tendo sido ratificado por unanimidade pelos Conselheiros (as) 222 

Titulares da STRAB, FAZENDA, MAPA, BNDES, CUT, FORÇA SINDICAL, UGT, NCST, CSB, CNC, CNA, 223 

CNTur e CNT e pelos Conselheiros Suplentes da SPPE e CNI. Na sequência, passou ao ITEM 8 - Termos 224 

Aditivos – TA aos Termos de Alocação de Depósito Especial do FAT – TADE, realizados no período de 225 

dezembro de 2020 a março de 2021. O Secretário-Executivo do CODEFAT informou que no período 226 

de dezembro de 2020 a março de 2021 foi celebrado, entre a Secretaria-Executiva do 227 

CODEFAT/DEF/FAZENDA/ME e o Banco do Brasil (BB), um Termo Aditivo (TA) no montante de até 228 

R$250,0 milhões, no âmbito do PROGER Urbano Investimento, visando financiar investimento 229 

produtivo para micro e pequenas empresas, cooperativas e associações de trabalhadores e 230 

profissionais liberais. O Presidente indagou se os profissionais liberais estavam sendo atendidos no 231 

âmbito do referido TA. A Coordenadora-Geral da CGEM explicou que o presente TA contemplaria 232 

apenas microcrédito e microempresa, destacando que os profissionais liberais estavam sendo 233 

atendidos por outras linhas de crédito (financiadas por outras fontes de recursos) mais atrativas para 234 

esse público, disponíveis nos agentes financeiros. O Presidente solicitou que fosse requerido ao Banco 235 
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do Brasil o atendimento a todos os públicos da linha, inclusive profissionais liberais. O Presidente 236 

indagou se havia alguma manifestação, em não havendo, colocou o item em votação nominal, tendo 237 

sido aprovado por unanimidade pelos Conselheiros (as) Titulares da STRAB, FAZENDA, MAPA, BNDES, 238 

CUT, FORÇA SINDICAL, UGT, NCST, CTB, CSB, CNC, CNA, CNTur e CNT e pelos Conselheiros Suplentes 239 

da SPPE e CNI. O Vice-Presidente e Conselheiro Titular da STRAB informou que precisaria se ausentar 240 

e que seria substituído pelo seu suplente. Na sequência, o Presidente passou ao ITEM 9 - Proposta de 241 

Resolução que aprova a distribuição de recursos para o exercício de 2021 entre as modalidades no 242 

âmbito do Programa Brasileiro de Qualificação Social e Profissional – QUALIFICA BRASIL. O 243 

Coordenador-Geral da CGOP observou que a presente proposta visava distribuir os recursos 244 

destinados à ação 20Z1 (Qualificação Social e Profissional de Trabalhadores) no montante de R$7,15 245 

milhões, na forma a seguir: i) Qualificação Presencial: até 100% dos recursos; ii) Qualificação à 246 

Distância: até 50% dos recursos; iii) Passaporte Qualificação: até 50% dos recursos; iv) Fomento a 247 

Estratégias de Empregabilidade: até 50% dos recursos; e, v) Certificação Profissional: 0% de recursos. 248 

Ressaltou que a distribuição de recursos teria como foco a modalidade Qualificação Presencial, por 249 

meio de repasses automáticos aos fundos de estados, Distrito Federal e municípios, nos termos da Lei 250 

nº 13.667, de 2018. O Presidente abriu as inscrições para manifestação. O Representante do FONSET, 251 

Sr. Marcelo Gavião, indagou se haveria possibilidade de aplicar, para o exercício de 2020, para o qual 252 

ainda não haviam sido descentralizados os recursos, e onde só havia previsão de curso presencial, a 253 

mesma regra de distribuição que estava sendo proposta na presente reunião para o exercício de 254 

2021. O Coordenador-Geral da CGOP ressaltou que isso poderia ser estudado, caso fosse demandado 255 

pelo Governo do Estado da Bahia, ajustes no Plano de Ações e Serviços (PAS) do Estado, aprovado 256 

para o exercício de 2020. Destacou, no entanto, que, até o presente momento, estava 257 

regulamentada, mediante Portaria da SPPE, apenas a modalidade da Qualificação Presencial, 258 

ressaltando que as demais ainda aguardavam a regulamentação. A Coordenadora-Geral de Colegiados 259 

do Departamento de Gestão de Fundos da Secretaria Especial de Fazenda (CGC/DEF/FAZENDA/ME), 260 

Sra. Suely Barrozo Lopes, esclareceu que a demanda do FONSET dependeria de norma operacional da 261 

SPPE, não havendo nenhum impacto na proposta de resolução em tela. O Presidente indagou se havia 262 

mais alguma manifestação, em não havendo, colocou o item em votação nominal, tendo sido 263 

aprovado por unanimidade pelos Conselheiros (as) Titulares da FAZENDA, MAPA, BNDES, CUT, FORÇA 264 

SINDICAL, UGT, NCST, CTB, CSB, CNC, CNA, CNTur e CNT e pelos Conselheiros Suplentes da STRAB, 265 

SPPE e CNI. Em seguida, passou ao ITEM 10 - Proposta de Resolução que aprova o Mapeamento de 266 

Demandas de Qualificação Social e Profissional - MDQSP, exercício 2021. O Coordenador-Geral da 267 
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CGOP declarou que a proposta em tela estabeleceria a metodologia do MDQSP a ser utilizado no ano 268 

de 2021, a qual estaria dividida em duas dimensões: i) Estrutural/Histórica: consubstanciada a partir 269 

da demanda ocupacional ao longo do tempo (dados do passado), sendo utilizada para a sua 270 

construção bases de dados como Relação Anual de Informações Sociais – RAIS, Cadastro Geral de 271 

Empregados e Desempregados – CAGED e o eSocial, a partir das quais era construído o Mapa do 272 

Emprego, ou seja, a sistematização da movimentação do mercado de trabalho formal brasileiro; e, ii) 273 

Tendencial: gerada mediante captação da demanda presente do setor produtivo, bem como de 274 

perspectivas futuras de curto e médio prazo, concretizadas a partir da utilização da plataforma 275 

Supertec, que deveria ser empregada pelos entes aderentes do SINE e que recebessem recursos do 276 

FAT para a ação de qualificação profissional. O Presidente questionou o que seria a plataforma 277 

SuperTec. O Coordenador-Geral da CGOP esclareceu que se tratava de uma plataforma herdada do 278 

extinto Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), que atualmente se 279 

encontrava sob a gestão da Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI/SGC/SE/ME), onde a demanda 280 

por qualificação profissional era inserida pelo próprio setor produtivo, refletindo assim a demanda 281 

real por ações de qualificação. O Presidente solicitou que fossem efetuadas apresentações sobre a 282 

plataforma Supertec, ao que o Coordenador-Geral da CGOP informou que periodicamente traria ao 283 

CODEFAT informações sobre a referida plataforma. O Presidente indagou se havia alguma 284 

manifestação, em não havendo, colocou o item em votação nominal, tendo sido aprovado por 285 

unanimidade pelos Conselheiros (as) Titulares da FAZENDA, MAPA, BNDES, CUT, FORÇA SINDICAL, 286 

UGT, NCST, CTB, CSB, CNC, CNA, CNTur e CNT e pelos Conselheiros Suplentes da STRAB, SPPE e CNI. 287 

Na sequência, passou ao ITEM 11 - Resoluções revisadas em atendimento ao Decreto nº 10.139, de 288 

2019, relativas à Etapa 2 do Cronograma (até 26.02.2021). Subitem 11.1 - Proposta de Resolução 289 

que revoga expressamente Resoluções do CODEFAT cuja eficácia ou validade encontram-se 290 

prejudicadas, nos termos do Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019, que dispõe sobre a 291 

revisão e a consolidação dos atos normativos inferiores a decreto. O Coordenador-Geral de Gestão 292 

de Benefícios da Subsecretaria de Políticas Públicas do Trabalho da Secretaria de Trabalho da 293 

Secretaria Especial de Previdência e Trabalho (CGGB/SPPT/STRAB/SEPRT/ME, Sr. Márcio Alves Borges, 294 

informou que a presente resolução visava promover a revogação expressa de 57 Resoluções do 295 

CODEFAT cuja eficácia ou validade encontravam-se prejudicadas, sendo 2 da PED (Pesquisa de 296 

Emprego e Desemprego), 2 da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais), 2 da RAIS/Abono Salarial e 297 

51 do Abono Salarial. O Presidente indagou se havia alguma manifestação, em não havendo, colocou 298 

o item em votação nominal, tendo sido aprovado por unanimidade pelos Conselheiros (as) Titulares 299 
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da FAZENDA, MAPA, BNDES, CUT, FORÇA SINDICAL, UGT, NCST, CTB, CSB, CNC, CNA, CNTur e CNT e 300 

pelos Conselheiros Suplentes da STRAB, SPPE e CNI. Em seguida, o Presidente passou ao tópico V - 301 

OUTROS ASSUNTOS: ITEM 12 - Entrega dos seguintes documentos: 12.1 – Resumo das discussões da 302 

158ª Reunião Ordinária do GTFAT, de 24 de fevereiro de 2021; 12.2 - Boletim de Informações 303 

Financeiras do FAT – 6º Bimestre de 2020; 12.3 - Relatório sobre a Situação das prestações de contas 304 

de convênios com recursos do FAT, da Coordenação-Geral de Prestação de Contas – CGPC; 12.4 – 305 

Relatório de Execução da PDE – REL-PDE; 12.5 - Nota Informativa sobre o monitoramento das ações 306 

resultantes do compartilhamento de dados no âmbito do projeto Sine Aberto; e, 12.6 - Informe 307 

PROGER – período de janeiro a dez 2020. O Presidente informou que todos os documentos e arquivos 308 

da presente reunião se encontravam disponíveis no Google Drive, cujo link havia sido enviado por 309 

mensagem eletrônica. O Presidente indagou se havia mais alguma manifestação. O Secretário-310 

Executivo do CODEFAT declarou que precisaria constar do Relatório de Gestão do FAT do exercício de 311 

2021 a missão e visão do FAT, para os quais apresentou as seguintes propostas de redação: i) Missão: 312 

Custear as ações do Programa de Seguro-Desemprego, o pagamento do abono salarial e financiar 313 

programas de educação profissional e tecnológica e programas de desenvolvimento econômico; e, ii) 314 

Visão: Ser reconhecido como efetivo instrumento na implementação de políticas públicas de trabalho, 315 

emprego e renda, contribuindo para o desenvolvimento social e econômico sustentável. O 316 

Conselheiro Titular Representante da CNTur, Sr. Virgílio Nelson da Silva Carvalho, sugeriu a redação a 317 

seguir: contribuir para a geração de trabalho, emprego e renda. O Conselheiro da Força Sindical 318 

sugeriu que constasse da redação alguma ação de prevenção de riscos. O Secretário-Executivo do 319 

CODEFAT destacou que a missão e a visão, na forma apresentada, era apenas para constar do 320 

relatório de gestão do FAT do exercício de 2020, acrescentando que estava aberto às sugestões de 321 

aperfeiçoamento da redação, as quais poderiam ser encaminhadas para o e-mail do CODEFAT. 322 

Acrescentou que quando fosse trabalhado o planejamento estratégico do FAT a missão e a visão 323 

seriam mais bem definidas. O Presidente louvou a iniciativa da Secretaria Executiva do CODEFAT de 324 

elaborar a missão e a visão do FAT para atender o relatório de gestão do FAT, acrescentando que 325 

seriam objeto de aperfeiçoamento quando da elaboração do planejamento estratégico do Fundo. O 326 

Conselheiro Titular Representante da NCST, Sr. Geraldo Ramthun, elogiou a decisão de se apresentar 327 

o Boletim PPTER no início das reuniões ordinárias. Em seguida, solicitou o relatório da contribuição 328 

sindical de setembro de 2020 até a presente data, segregado por entidades de trabalhadores e de 329 

empregadores. O Coordenador-Geral da CGFIN questionou se poderia encaminhar o relatório da 330 

contribuição sindical do exercício de 2020, o que contou a concordância do Conselheiro da NCST. O 331 
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Presidente questionou em que momento seria discutido o calendário do abono salarial do exercício 332 

de 2022. O Conselheiro da Força Sindical ressaltou que a discussão do referido calendário deveria 333 

ocorrer com a maior brevidade possível. O Conselheiro Suplente Representante da STRAB, Sr. Sylvio 334 

Eugênio de Araújo Medeiros, prestou os seguintes esclarecimentos sobre o tema: i) a partir de julho 335 

de 2021: recebimento dos dados da RAIS; ii) até o final de outubro de 2021: processamento da 336 

identificação dos beneficiários do abono salarial do exercício de 2022; e, iii) janeiro de 2022: 337 

deliberação do calendário de pagamento do abono salarial do exercício de 2022, visando seu 338 

pagamento dentro do referido exercício. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e esgotada a 339 

Pauta, o Presidente deu por encerrada a reunião, agradecendo a presença de todos. E, para constar, 340 

eu, Gustavo Alves Tillmann, Secretário-Executivo do CODEFAT, lavrei a presente Ata que, após 341 

aprovada, será assinada pelo Presidente do CODEFAT, demais membros do Colegiado e por mim. 342 
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