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CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR 

ATA DA 157ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GTFAT 

 
DATA: 22 de outubro de 2020. 

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); 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; Raul Araújo 

Santos, Representante Titular da UGT; Aílton de Jesus Araújo, Representante Titular da CTB; 

Ernesto Luiz Pereira Filho, Representante Titular da CSB; Clóvis Scherer, Representante Suplente 

da CUT; Geraldo Ramthun, Representante Suplente da NCST; Fábio Bandeira Guerra, 

Representante Titular da CNI; Luiz Fabiano de Oliveira Rosa, Representante Titular da CNA; 

Sebastião Antunes Duarte, Representante Titular da CNTur; Thiago Luiz Ticchetti, Representante 

Titular da CNT; e, Damião Cordeiro de Moraes, Representante Suplente da CONSIF. Convidados: 

Marília Pessoa, Representante da PGFN-Trabalho; Dorywillians Botelho Azevedo, Representantes 

do FONSET. 

 

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

início a Centésima Quinquagésima Sétima Reunião Ordinária do Grupo Técnico do Fundo de 2 

Amparo ao Trabalhador (GTFAT), sob a coordenação do Secretário-Executivo do CODEFAT, Sr. 3 

Gustavo Alves Tillmann. Tópico I – ABERTURA: O Coordenador do GTFAT cumprimentou os 4 

presentes e, em seguida, passou ao Tópico II – APROVAÇÃO DE ATA: ITEM 1 – Ata da 156ª 5 

Reunião Ordinária, realizada em 19 de agosto de 2020. O Coordenador do GTFAT indagou se 6 

havia alguma manifestação, em não havendo, colocou o item em votação, tendo sido aprovado 7 

por unanimidade. Prosseguindo, passou ao Tópico III – ASSUNTOS PARA DISCUSSÃO: ITEM 2 - 8 

Proposta de Resolução que altera a de nº 841, de 28 de novembro de 2019, que estabelece 9 

normas para envio de dados e informações das instituições financeiras sobre as aplicações de 10 

recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT em depósitos especiais remunerados e em 11 

empréstimo constitucional ao BNDES. A Representante Titular da SPPE e Coordenadora-Geral de 12 

Fomento à Geração de Emprego da Subsecretaria de Emprego da Secretaria de Políticas Públicas 13 

de Emprego da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade 14 

(CGEM/SEMP/SPPE/SEPEC/ME), Sra. Lucilene Estevam Santana, informou que a proposta em tela 15 
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visava deixar mais claro quais os dados/informações as instituições financeiras que operavam com 16 

recursos do FAT deveriam enviar por meio do Sistema de Acompanhamento da Execução das 17 

Aplicações Financeiras do FAT – SAEP. Esclareceu que para incorporar as novas funcionalidades 18 

relacionadas ao monitoramento do FAT Constitucional, e a conferência dos demonstrativos 19 

financeiros do FAT realizados pela Coordenação-Geral de Recursos Financeiros do FAT (CGFIN), 20 

seriam necessárias novas funcionalidades no SAEP, o que já estava sendo tratado com a empresa 21 

responsável pelo Sistema. Ressaltou que a proposta de resolução em tela visava postergar de 22 

04.01.2021 para 01.11.2021, o envio dos seguintes documentos: i) dados analíticos de 23 

contratos e contratantes das operações de crédito e de desembolsos e retornos das operações 24 

contratadas com recursos do empréstimo constitucional ao BNDES, de que trata o §1º do art. 239 25 

da Constituição Federal de 1988; e, ii) extratos financeiros da movimentação diária das aplicações 26 

dos depósitos especiais remunerados e do empréstimo constitucional. Destacou que a presente 27 

proposta objetivava, ainda, estabelecer que a Secretaria Executiva do CODEFAT definiria o 28 

cronograma anual de abertura das janelas para a captação das informações no SAEP. O 29 

Coordenador do GTFAT abriu as inscrições para manifestação. O Representante Suplente da 30 

CONSIF, Sr. Damião Cordeiro de Moraes, indagou qual seria a empresa contratada para 31 

desenvolver o sistema informatizado de coleta e processamento das informações enviadas pelas 32 

instituições financeiras oficias federais (IFOFs). A Representante da SPPE esclareceu que o sistema 33 

estava sendo desenvolvido pela empresa DATAPREV, que era a responsável, no âmbito do ME, 34 

pelo desenvolvimento de serviços informatizados dos programas do FAT. O Representante Titular 35 

da STRAB, Sr. Sylvio Eugênio de Araújo Medeiros, questionou o que se pretenderia fazer com as 36 

informações a serem coletadas junto às IFOFs. A Representante da SPPE declarou que o ME já 37 

recebia a maior parte das informações sobre as aplicações de recursos do FAT, ressaltando que a 38 

coleta de informações visava aprimorar o acompanhamento das remunerações dos recursos do 39 

Fundo, mediante automatização do processo dentro do SAEP. O Coordenador do GTFAT indagou 40 

se havia mais alguma manifestação, em não havendo, colocou o item em apreciação, tendo sido 41 

considerado apto para ser encaminhado ao CODEFAT. Em seguida, passou ao ITEM 3 – Proposta 42 

de Resolução que dispõe sobre critérios para utilização de recursos do patrimônio do Fundo de 43 

Amparo ao Trabalhador (FAT) em caso de insuficiência de recursos para o custeio do Programa 44 

de Seguro-Desemprego, o pagamento do abono salarial e o financiamento de programas de 45 

educação profissional e tecnológica, nos termos do art. 7º da Lei nº 8.019, de 11 de abril de 46 

1990. O Coordenador-Geral de Recursos Financeiros do FAT do Departamento de Gestão de 47 

Fundos da Secretaria Especial de Fazenda (CGFIN/DEF/FAZENDA/ME), Sr. Paulo César Bezerra de 48 

Souza, informou que a proposta em tela tinha por objetivo estabelecer critérios e condições 49 
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para devolução dos recursos FAT Constitucional repassados ao BNDES e dos recursos 50 

aplicados em depósitos especiais, com o objetivo de cobrir déficit de receitas do exercício 51 

para atender a necessidade de execução de despesas do Programa de Seguro-Desemprego; o 52 

pagamento do abono salarial; e o financiamento de programas de educação profissional e 53 

tecnológica. Relatou os principais critérios e condições para devolução dos recursos do FAT: i) 54 

os recursos serão recolhidos ao FAT mediante solicitação da Secretaria Executiva do 55 

CODEFAT; ii) primeiramente serão utilizadas as disponibilidades financeiras aplicadas em 56 

títulos públicos, excedente à Reserva Mínima de Liquidez - RML; iii) existindo ainda 57 

necessidade de recursos, serão solicitados recursos do FAT Constitucional e dos depósitos 58 

especiais em valores proporcionais aos saldos registrados no final do exercício anterior ao da 59 

solicitação; iv) proporcionalidade será aplicada se o percentual do saldo dos depósitos 60 

especiais superar 5% da soma das aplicações; v) as instituições terão 3 dias úteis para 61 

recolher os recursos; e, vi) os recursos solicitados não serão descontados dos valores de 62 

Reembolsos Automáticos (programados) ou das remunerações periodicamente devidas ao 63 

Fundo. O Coordenador do GTFAT abriu as inscrições para manifestação. O Representante da 64 

STRAB ponderou se em um cenário de baixo volume de recursos no BNDES, estariam assegurados 65 

recursos do Tesouro Nacional para a continuidade das políticas públicas financiadas pelo FAT. O 66 

Secretário-Executivo do CODEFAT ressaltou que não havia obrigação de aporte de recursos do 67 

Tesouro Nacional, uma vez que o FAT possuía patrimônio financeiro suficiente para arcar com suas 68 

despesas. O Advogado do BNDES, Sr. Gabriel Demétrio, observou que via com reserva essa 69 

questão, destacando que o FAT era um fundo público contábil e, portanto, deveria ser honrado 70 

pela União (Tesouro Nacional), no caso de indisponibilidade de recursos das IFOFs. Declarou que o 71 

Banco tinha entendimento divergente do Ministério no que dizia respeito à devolução de recursos 72 

do FAT, ressaltando que o BNDES defendia que fossem resgatados, primeiramente, os recursos 73 

dos depósitos especiais alocados nas IFOFs e, em seguida, do FAT Constitucional, e não 74 

concomitantemente. O Representante da CONSIF observou que talvez essa resolução não 75 

conseguisse promover o equilíbrio das contas do FAT. O Representante Titular do BNDES, Sr. Luiz 76 

Carlos Galvão de Melo, relatou que com o fim da incidência da Desvinculação de Receitas da União 77 

(DRU) sobre as contas do FAT, a tendência seria o Fundo voltar a ter equilíbrio em suas contas. O 78 

Representante da STRAB manifestou que considerava razoável a proposta de resolução em tela, 79 

destacando que os recursos do FAT Constitucional pertenciam ao Fundo e, assim, deveriam estar 80 

disponíveis para devolução em caso de necessidade. O Advogado do BNDES esclareceu que o 81 

Banco não questionava valores, mas sim a ordem de devolução, ressaltando que o BNDES 82 

entendia que primeiro seriam os depósitos especiais e, posteriormente, o FAT Constitucional. O 83 
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Coordenador do GTFAT indagou se havia mais alguma manifestação, em não havendo, colocou o 84 

item em apreciação, tendo sido considerado apto para ser encaminhado ao CODEFAT. Em seguida, 85 

passou ao ITEM 4 – Proposta de Resolução que altera a de nº 824, de 11 de março de 2019, que 86 

dispõe sobre o funcionamento de unidades de atendimento do SINE durante a transição da 87 

modalidade de convênios para a de transferência automática entre fundos do trabalho de que 88 

trata a Lei nº 13.667, de 17 de maio de 2018, para execução das ações e serviços disponíveis na 89 

Rede do Sistema Nacional de Emprego – SINE. O Subsecretário de Emprego da Secretaria de 90 

Políticas Públicas de Emprego da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade 91 

(SEMP/SPPE/SEPEC/ME), Sr. Marcelo Leandro Ferreira, declarou que a proposta em tela visava: i) 92 

alterar a ementa da Resolução na forma a seguir: Dispõe sobre o funcionamento de unidades de 93 

atendimento do Sistema Nacional de Emprego – Sine mantidas por entes federados que não 94 

aderiram à nova forma de organização do Sistema, prevista na Lei n. 13.667, de 17 de maio de 95 

2018, e dá outras providências; ii) postergar de 31.12.2020 para até 31.12.2021, o prazo para 96 

os entes federados que não aderiram à nova forma de organização do SINE manterem as unidades 97 

de atendimento que estiverem em funcionamento, de forma a assegurar a continuidade das ações 98 

e serviços prestados, devendo, nesse caso, os entes custearem com recursos próprios, sem a 99 

transferência de recursos do FAT, o funcionamento das unidades de atendimento por eles 100 

mantidas; e, iii) autorizar os entes federados que aderirem à nova forma de organização do Sine, a 101 

utilizar os bens móveis cadastrados no Sinpat Web, adquiridos com recursos do FAT, no âmbito de 102 

convênios extintos, ficando atendido o disposto no art. 41 da Portaria Interministerial nº 507, de 103 

24 de novembro de 2011. O Coordenador do GTFAT abriu as inscrições para manifestação. O 104 

Representante do FONSET, Sr. Dorywillians Botelho Azevedo, sugeriu a expansão do prazo para a 105 

manutenção dos postos de atendimento nos Estados que ainda não estivessem adequados à nova 106 

sistemática do SINE. O Subsecretário da SEMP esclareceu que essa era a proposta em tela, ou seja, 107 

expandir para até 31.12.2021 o prazo para manutenção das unidades de atendimento do SINE, 108 

ressaltando que nesse caso seriam utilizados recursos próprios dos entes federados que não 109 

haviam aderido à nova forma de organização do SINE. O Representante da CONSIF sugeriu que 110 

fossem enrijecidas as regras para Estados que ainda não tivessem aderido à nova sistemática do 111 

SINE, inclusive proibindo que celebrassem novos convênios. O Subsecretário da SEMP observou 112 

que não havia mais a figura de convênio no âmbito do SINE, sendo substituída pela modalidade 113 

Fundo a Fundo. Esclareceu que os entes federados somente estariam habilitados a receberem 114 

recursos do FAT, para a manutenção das unidades de atendimento, após a adesão à nova forma 115 

de organização do SINE e o credenciamento dos respectivos Conselhos do Trabalho, Emprego e 116 

Renda (CTER) pela Secretaria Executiva do CODEFAT, acrescentando que foi proibida, inclusive, a 117 
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abertura de novos postos. O Secretário-Executivo do CODEFAT destacou o recebimento, de última 118 

hora, de muitas solicitações de credenciamento de CTER, cujas análises estavam ocorrendo no 119 

prazo de até 60 dias, conforme estabelecia a lei de processo administrativo, acrescentando que 120 

todas as análises estavam em dia. O Subsecretário da SEMP ponderou que a nova Lei do SINE foi 121 

editada em 2018, de modo que não era razoável os entes federados encaminharem, de última 122 

hora, solicitação de credenciamento de seus respectivos CTER, acrescentando que todos tiveram 123 

tempo suficiente para se adequarem às novas regras. O Coordenador do GTFAT indagou se havia 124 

mais alguma manifestação, em não havendo, colocou o item em apreciação, tendo sido 125 

considerado apto para ser encaminhado ao CODEFAT. Em seguida, passou ao ITEM 5 – Proposta 126 

de Resolução que dispõe sobre o critério de elegibilidade às transferências automáticas de 127 

recursos comuns do FAT para o exercício de 2021, referentes ao bloco de ações e serviços de 128 

gestão e manutenção da rede de unidades de atendimento do Sine. O Subsecretário da SEMP 129 

registrou que a proposta em tela dispunha sobre o critério de elegibilidade às transferências 130 

automáticas de recursos comuns do FAT do exercício de 2021, referentes ao bloco de ações e 131 

serviços de gestão e manutenção da rede de unidades de atendimento do Sine, na forma a seguir: 132 

i) serão elegíveis às transferências automáticas de recursos comuns do FAT do exercício de 2021, 133 

os entes públicos enquadrados na hipótese do inciso I do art. 3º da Resolução nº 825, de 26 de 134 

março de 2019, e suas alterações, cujo processo de adesão tiver sido validado até 31 de dezembro 135 

de 2020; e, ii) a distribuição de recursos comuns do FAT do exercício de 2021, para o bloco de 136 

ações e serviços de gestão e manutenção da rede de unidades de atendimento do Sine, deverá 137 

considerar a metodologia da Resolução CODEFAT nº 721, de 30 de outubro de 2013, art. 2º, 138 

incisos I a X, e respectivo §3º e §4º. O Coordenador do GTFAT abriu as inscrições para 139 

manifestação. A Coordenadora-Geral da CGC, Sra. Suely Barrozo Lopes, indagou se havia previsão 140 

de prazo para as transferências de recursos aos entes federados dos recursos de 2020 e dos 141 

empenhados de 2019, e se o Plano de Ações e Serviços (PAS) seria analisado pela 142 

CGSINE/SEMP/SPPE. O Subsecretário da SEMP informou que acreditava que as primeiras 143 

transferências poderiam ocorrer no mês de dezembro do corrente ano, mediante o atendimento 144 

de várias condições estabelecidas na Resolução nº 825, de 2019. Relatou que, dentre essas 145 

condições, estavam a aprovação do PAS pelo CTER até 31.10.2020, e o credenciamento do próprio 146 

CTER junto à Secretaria Executiva do CODEFAT. Esclareceu que não haveria análise de conteúdo do 147 

PAS pela CGSINE, mas apenas o recebimento, uma vez que já viria aprovado pelo CTER. A 148 

Coordenadora-Geral da CGC questionou se a CGSINE acataria PAS aprovado após a data de 149 

31.10.2020, destacando que haveria a possibilidade de efetuar a inscrição de recursos em Restos a 150 

Pagar (RAP). O Subsecretário da SEMP respondeu que seriam recepcionados pela CGSINE apenas 151 
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os PAS aprovados até 31.10.2020, tendo em vista o prazo necessário para verificar os requisitos 152 

para a transferência de recursos. Declarou que se fosse possível transferir recursos para os três 153 

entes federados que já obtiveram o credenciamento de CTER até a presente data, já seria um 154 

ganho, podendo ser efetuada a inscrição em RAP. O Representante do FONSET parabenizou à 155 

Secretaria Executiva do CODEFAT pelo esforço de efetuar as análises de credenciamento dentro do 156 

prazo legal, entretanto, ressaltou que os entes federados não poderiam ser prejudicados, devendo 157 

ser pensada alguma forma de atendê-los, fosse mediante a inscrição em RAP, ou outro 158 

mecanismo. O Coordenador do GTFAT indagou se havia mais alguma manifestação, em não 159 

havendo, colocou o item em apreciação, tendo sido considerado apto para ser encaminhado ao 160 

CODEFAT. Prosseguindo, passou ao ITEM 6 - Proposta de Resolução que regulamenta as ações de 161 

acompanhamento, fiscalização e prestação de contas dos recursos federais descentralizados 162 

para os fundos do trabalho das esferas de governo que aderirem ao Sine, nos termos do artigo 163 

19 da Lei nº 13.667, de 17 de maio de 2018 e do artigo 14 da Resolução CODEFAT nº 825, de 26 164 

de março de 2019. O Coordenador-Geral de Operação da Subsecretaria de Capital Humano da 165 

Secretaria de Políticas Públicas de Emprego da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e 166 

Competitividade (CGOP/SUCAP/SPPE/SEPEC/ME), Sr. Denis dos Santos Freitas, informou que a 167 

proposta em tela visava estabelecer diretrizes e orientações gerais para ações de 168 

acompanhamento, fiscalização e prestação de contas dos recursos federais descentralizados para 169 

os fundos do trabalho das esferas de governo que aderirem ao SINE, com os seguintes objetivos: i) 170 

promover o acompanhamento contínuo de suas ações e serviços de modo a contribuir para o 171 

alcance de suas metas e resultados; ii) assegurar, em todas as esferas, a observância das normas 172 

do Sistema; e, iii) estimular o aprimoramento da gestão do SINE e o fortalecimento de seus 173 

controles administrativos. Ressaltou que pretendia-se induzir a estruturação no sistema de 174 

mecanismos de controle que fossem, ao mesmo tempo, proativo, visto que o modelo de 175 

descentralização da gestão do SINE requeria do gestor local protagonismo nas atividades de 176 

controle do Sistema, e preventivos, na medida em que deverão, como forma de mitigar eventuais 177 

impropriedades com a maior brevidade possível, desenvolver-se de maneira integrada ao próprio 178 

processo de prestação dos serviços. O Coordenador do GTFAT abriu as inscrições para 179 

manifestação. O Representante Titular da UGT, Sr. Raul Araújo Santos, observou que o relatório de 180 

gestão seria submetido ao CTER, para deliberação, pelo ente federado, indagando qual seria o 181 

papel da SPPE nesse processo. O Coordenador-Geral da CGOP explicou que o relatório de gestão 182 

seria o instrumento pelo qual o gestor local submeteria à deliberação do CTER a utilização dos 183 

recursos do FAT repassados ao respectivo fundo do trabalho, acrescentando que caberia à SPPE o 184 

papel de orientação. O Coordenador do GTFAT indagou se havia mais alguma manifestação, em 185 
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não havendo, colocou o item em apreciação, tendo sido considerado apto para ser encaminhado 186 

ao CODEFAT. Em seguida, passou ao ITEM 7 - Proposta de Resolução que altera a de nº 783, de 187 

26 de abril de 2017, que reestrutura o Plano Nacional de Qualificação - PNQ, que passa a 188 

denominar-se Programa Brasileiro de Qualificação Social e Profissional – QUALIFICA BRASIL, 189 

voltado à promoção de ações de qualificação e certificação profissional no âmbito do Programa 190 

do Seguro-Desemprego, como parte integrada do Sistema Nacional de Emprego – SINE. O 191 

Coordenador-Geral da CGOP relatou que a presente proposta pretendia corrigir, mediante o 192 

estabelecimento da aplicabilidade subsidiária do normativo federal, a lacuna normativa 193 

derivada de eventuais faltas de regulamentação especifica locais e, ao mesmo tempo, 194 

harmonizar os normativos do CODEFAT que versavam sobre as ações de qualificação social e 195 

profissional (QSP). Observou que, desse modo, cada um poderia cumprir, sem conflitos entre 196 

si, os objetivos para os quais foram idealizados, ou seja, que os entes públicos pudessem 197 

modelar suas ações próprias de QSP, adequadas às peculiaridades e aos anseios locais, e que 198 

os respectivos Conselhos do Trabalho, Emprego e Renda (CTER), no seu exercício de 199 

formulação da política, tivessem a prerrogativa de estabelecer, normatizar e institucionalizar 200 

esses modelos. Declarou que, nesse sentido, estava sendo proposta a inclusão de um parágrafo 201 

ao art. 2º da Resolução nº 783, de 2017, nos seguintes termos: Aos estados, ao Distrito Federal e 202 

aos municípios parceiros do SINE que possuam programa, plano ou ação de qualificação 203 

profissional próprio, aprovado pelo respectivo Conselho de Trabalho, Emprego e Renda – CTER, não 204 

se aplicam os dispostos nesta Resolução. Ressaltou que a proposta em tela também propunha, 205 

adicionalmente, que para os recursos do FAT repassados aos entes, fosse observado o custo 206 

aluno/hora médio estabelecido pelo CODEFAT para a execução de suas ações de qualificação 207 

social e profissional, independentemente de que eles disponham de regulamentação própria para 208 

o tema. O Coordenador do GTFAT indagou se havia alguma manifestação, em não havendo, 209 

colocou o item em apreciação, tendo sido considerado apto para ser encaminhado ao CODEFAT. 210 

Na sequência, passou ao ITEM 8 - Proposta de Resolução que dispõe sobre o processo de 211 

elaboração e apresentação da proposta orçamentária anual do Fundo de Amparo ao 212 

Trabalhador – FAT e de suas alterações. O Coordenador-Geral da CGFIN observou que a 213 

Controladoria-Geral da União (CGU), a partir da análise da prestação de contas do FAT do exercício 214 

2017, assim se manifestou: i) Achado de Auditoria: omissão do CODEFAT em deliberar sobre 215 

propostas de alterações ao orçamento do FAT; e, ii) Recomendação: instituir sistemática voltada 216 

para os processos de alteração orçamentária do FAT, com deliberação do CODEFAT. Declarou que 217 

em atendimento à mencionada recomendação da CGU estava sendo proposta a resolução em tela, 218 

a qual dispunha sobre o processo de elaboração e apresentação da proposta orçamentária anual 219 
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do FAT e suas alterações, na forma a seguir: i) a proposta orçamentária anual do FAT do 220 

exercício seguinte deverá ser apresentada ao CODEFAT até 15 de junho de cada exercício; ii) 221 

as unidades que operam recursos do FAT deverão enviar informações detalhadas até 30 de 222 

abril do exercício; iii) alterações no orçamento do FAT serão encaminhadas à Secretaria 223 

Executiva do CODEFAT, nos prazos regulamentares; e, iv) o Conselho apreciará as propostas 224 

de alterações orçamentárias que alterem a estrutura da programação qualitativa do 225 

orçamento, relacionadas a Função, Subfunção, Programa e Ação, além do classificador de 226 

Natureza de Despesa, da programação quantitativa. O Coordenador do GTFAT abriu as 227 

inscrições para manifestação. O Representante da CONSIF destacou que os recursos do FAT eram 228 

alocados quase na sua totalidade em políticas passivas (pagamento de benefícios), ressaltando a 229 

necessidade de mais recursos para aplicação nas políticas ativas, indutoras de geração de emprego 230 

e renda. A Representante da SPPE observou que com o Bloco de Empreendedorismo, aprovado 231 

pela Resolução nº 879, de 2020, no próximo exercício haveria recursos para a orientação de 232 

empreendedores na Rede SINE, o que contribuiria para a geração de emprego e renda. O 233 

Coordenador do GTFAT informou que precisaria se ausentar para participar de outra reunião, 234 

ressaltando que a direção dos trabalhos ficaria por conta da Secretária-Executiva do CODEFAT - 235 

Substituta e Coordenadora do GTFAT - Substituta, Sra. Suely Barrozo Lopes. O Coordenador-Geral 236 

da CGFIN destacou que o CODEFAT aprovava em seu orçamento recursos substantivos para as 237 

políticas ativas do FAT, os quais eram objeto de cortes drásticos pela Secretaria de Orçamento 238 

Federal (SOF) quando da elaboração do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA). A 239 

Coordenadora do GTFAT - Substituta complementou, relatando que a proposta em tela visava 240 

normatizar a deliberação, pelo CODEFAT, de solicitações de alterações orçamentarias no âmbito 241 

do FAT, em atendimento às recomendações dos órgãos de controle. A Coordenadora do GTFAT - 242 

Substituta indagou se havia mais alguma manifestação, em não havendo, colocou o item em 243 

apreciação, tendo sido considerado apto para ser encaminhado ao CODEFAT. Prosseguindo, 244 

passou ao ITEM 9 - Propostas de Resolução revisadas em atendimento ao Decreto nº 10.139, de 245 

2019: 9.1 - Proposta de Resolução que revoga expressamente Resoluções do CODEFAT cuja 246 

eficácia ou validade encontram-se prejudicadas, nos termos do Decreto nº 10.139, de 28 de 247 

novembro de 2019, que dispõe sobre a revisão e a consolidação dos atos normativos inferiores a 248 

decreto; 9.2 - Proposta de Resolução que estabelece critérios e diretrizes para instituição, 249 

credenciamento e funcionamento dos Conselhos do Trabalho, Emprego e Renda – CTER, nos 250 

Estados, Distrito Federal e Municípios, no âmbito do Sistema Nacional de Emprego – SINE, nos 251 

termos da Lei nº 13.667, de 17 de maio de 2018; e 9.3 - Proposta de Resolução que aprova o 252 

Regimento Interno do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador – CODEFAT. A 253 
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Coordenadora do GTFAT - Substituta informou que, com a concordância do Secretário-Executivo 254 

do CODEFAT, devido ao adiantado da hora, seria realizada reunião extraordinária do GTFAT para 255 

discussão desse item, prevista para ocorrer em 27.10.2020. Em seguida, passou ao tópico IV - 256 

APRESENTAÇÃO: ITEM 10 - Tema: Estatísticas do Trabalho, pela Secretaria de Trabalho - STRAB. 257 

A Coordenadora do GTFAT - Substituta registrou que, também em função do adiantado da hora, a 258 

apresentação em tela seria transferida para a reunião extraordinária do GTFAT. Prosseguindo, a 259 

Coordenadora do GTFAT - Substituta passou ao Tópico V – OUTROS ASSUNTOS: ITEM 11 – 260 

Entrega dos seguintes documentos: 11.1. Boletim de Informações Financeiras do FAT - 4º 261 

Bimestre de 2020; 11.2. Boletim sobre a situação das prestações de contas de convênios com 262 

recursos do FAT, da Coordenação-Geral de Prestação de Contas – CGPC; 11.3. Apresentação e 263 

Boletim de Políticas Públicas de Emprego, Trabalho e Renda – 3º Trimestre de 2020; 11.4. 264 

Atualização das informações sobre as providências para atendimento das recomendações 265 

contidas no Relatório de Avaliação CGU nº 201800915 – Gestão do FAT do exercício 2017; 11.5. 266 

Relatório sobre as restrições apresentadas pelo Contador na Prestação de Contas do FAT – 267 

exercício 2018; 11.6. Relatório de Execução da PDE – REL-PDE; 11.7 Informe PROGER do 1º 268 

Semestre de 2020; e, 11.8. Informações sobre o volume de operações de crédito repactuadas ao 269 

abrigo da Resolução CODEFAT nº 864, de 2020, em virtude da pandemia do COVID-19. A 270 

Coordenadora do GTFAT - Substituta informou que os documentos e arquivos da presente reunião 271 

se encontravam disponíveis no Google Drive, cujo link havia sido enviado por mensagem 272 

eletrônica. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e esgotada a Pauta, a Coordenadora do 273 

GTFAT - Substituta deu por encerrada a reunião, agradecendo a presença de todos. E, para 274 

constar, eu, Gustavo Alves Tillmann, Coordenador do GTFAT, lavrei a presente Ata que, após 275 

aprovada, será assinada por mim e pelos demais membros do Grupo. 276 
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