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CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR 

ATA DA 160ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GTFAT 

 
DATA: 30 de junho 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); Lucilene Estevam 

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

Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade (SPPE/SEPEC/ME); Clecivaldo de Sousa 

Ribeiro, Representante Suplente do MAPA; Alfredo Gonçalves Nascimento, Representante 

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

de Produtividade, Emprego e Competitividade (SDIC/SEPEC/ME); Marcos Perioto, Representante 

Titular da Força Sindical; Raul Araújo Santos, Representante Titular da UGT; Clóvis Scherer, 

Representante Suplente da CUT; Fábio Bandeira Guerra, Representante Titular da CNI; Carlos 

Alberto D’Ambrosio, Representante Titular da CNC; Luiz Fabiano de Oliveira Rosa, Representante 

Titular da CNA; e, Thiago Luiz Ticchetti, Representante Titular da CNT. 

Convidados: Stela Maris Monteiro Simão, Representante da PGFN-Trabalho; Dorywillians Azevedo, 

Representantes do FONSET; e, Arthur Butter Nunes, Conselheiro Titular Representante do BNDES 

no CODEFAT. 

 

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

a Centésima Sexagésima Reunião Ordinária do Grupo Técnico do Fundo de Amparo ao 2 

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

Tillmann. Tópico I – ABERTURA: O Coordenador do GTFAT cumprimentou os presentes e, em 4 

seguida, informou que o BNDES seria representado na presente reunião pelo seu Conselheiro 5 

Titular no CODEFAT, Sr. Arthur Butter Nunes, dado que o Representante Titular, Sr. Luiz Carlos 6 

Galvão de Melo, não participaria mais do GTFAT, e o Representante Suplente, Sr. Altino Guilherme 7 

Bastos Joia, encontrava-se em tratamento de Covid-19. Registrou que na próxima reunião 8 

ordinária do CODEFAT, a ser realizada no dia 22 de julho do corrente, constaria da pauta a eleição 9 

do próximo Presidente do CODEFAT. Esclareceu que, em conformidade com a rotatividade 10 

exercida, conforme estabelecia o artigo 2º do Regimento Interno do CODEFAT, o próximo 11 

Presidente deverá ser representante da Bancada dos Empregadores, para mandato no período de 12 

3 de agosto de 2021 a 2 de agosto de 2023. Na sequência, passou ao tópico II – APROVAÇÃO DE 13 

ATA: ITEM 1 – Ata da 159ª Reunião Ordinária e 31ª Reunião Extraordinária, realizadas em 15 e 14 

20 de abril de 2021, respectivamente. O Coordenador do GTFAT indagou se havia alguma 15 

manifestação, em não havendo, colocou o item em votação, tendo sido aprovado por 16 
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unanimidade. Prosseguindo, passou ao tópico III - APRESENTAÇÃO: ITEM 2 - Tema: Boletim de 17 

Políticas Públicas de Emprego, Trabalho e Renda – 1º Trimestre de 2021, pela Secretaria de 18 

Trabalho – STRAB. O Coordenador da Coordenação-Geral de Cadastros, Identificação Profissional 19 

e Estudos da Subsecretaria de Políticas Públicas do Trabalho da Secretaria de Trabalho da 20 

Secretaria Especial de Previdência e Trabalho (CGCIPE/SPPT/STRAB/SEPRT/ME), Sr. Raigner 21 

Rezende do Nascimento, apresentou os seguintes dados: I) População Economicamente Ativa – 22 

PEA: 100,46 milhões de pessoas; II) quantidade de ocupados: 85,65 milhões de pessoas; III) taxa 23 

de desocupação: 14,7%; IV) taxa de informalidade: 39,6%; V) 12,13 milhões de empresas optantes 24 

pelo Microempreendedor Individual - MEI; e, VI) 1.608.007 admissões e 1.423.867 desligamentos. 25 

Relatou o saldo mensal de empregos formais no período de março/2020 a março/2021: i) março: 26 

saldo negativo de 276.350 empregos; ii) abril: saldo negativo de 960.428 empregos; iii) maio: saldo 27 

negativo de 371.919 empregos; iv) junho: saldo negativo de 29.118 empregos; v) julho: saldo 28 

positivo de 137.734 empregos; vi) agosto: saldo positivo de 243.329 empregos; vii) setembro: 29 

saldo positivo de 318.268 empregos; viii) outubro: saldo positivo de 391.493 empregos; ix) 30 

novembro: saldo positivo de 398.147 empregos; x) dezembro: saldo negativo de 106.813 31 

empregos; xi) janeiro: saldo positivo de 257.768 empregos; xii) fevereiro: saldo positivo de 32 

395.166 empregos; e, xiii) março: saldo positivo de 184.140 empregos. Ressaltou o saldo de 33 

empregos formais acumulado no período de janeiro a março de 2021, por grupamento de 34 

atividade econômica: I) agropecuária: +60.575; II) construção: +113.312; III) indústria: +227.627; 35 

IV) comércio: +94.623; e, V) serviços: +341.246. Em seguida, informou os principais dados da 36 

intermediação de mão de obra: a) trabalhadores inscritos: 635.143; b) vagas oferecidas: 242.933; 37 

c) encaminhamentos realizados: 662.835; d) trabalhadores colocados: 80.379; e) trabalhadores 38 

segurados colocados: 7.666; f) quantidade de admitidos CAGED: 4.940.568; g) 39 

colocados/encaminhados: 12,13%; h) colocados/vagas: 33,09%; e, i) colocados/admitidos: 1,63%. 40 

Prosseguindo, relatou a quantidade de requerentes do seguro-desemprego formal acumulado: até 41 

março/2020 e até março/2021, respectivamente: i) total de requerimentos: 1.588.596 e 42 

1.552.416; ii) solicitação presencial: 1.320.737 e 487.175; iii) solicitação via Web: 267.859 e 43 

1.065.241; e, iv) percentual de solicitações de requerimentos via Web: 16,9% e 68,6%. Observou 44 

que o último dado referente a taxa de aproveitamento dos aprendizes datava de 2019, com taxa 45 

de 50,20%. Relatou os dados do Programa de Geração de Emprego e Renda (PROGER) e do 46 

Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado (PNMPO), acumulado no exercício de 47 

2020: a) PROGER: foram firmados 52.695 contratos e repassado o montante de R$1,27 bilhão; e, 48 

b) PNMPO: foram firmados 4.733.247 contratos e concedido o montante de R$13,80 bilhões. 49 

Declarou, quanto ao calendário do Abono Salarial de 2020/2021, que já haviam sido pagos 50 
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12.056.742 abonos com dispêndio de R$9,28 bilhões. Destacou que no primeiro trimestre de 2021 51 

foram emitidas 199 Carteiras de Trabalho e Previdência Social (CTPS) no modelo manual e 4.817 52 

no modelo informatizado, acrescentando que a Carteira de Trabalho Digital registrou 63.563.567 53 

acessos. Informou os principais resultados do Benefício Emergencial (BEm) até a data de 54 

31.12.2020: I) quantidade de trabalhadores: 9.849.114; II) quantidade de acordos: 20.120.310; III) 55 

quantidade de empregadores: 1.464.683; IV) valores previstos: R$34,6 bilhões; e, V) valores pagos: 56 

R$34,2 bilhões. O Coordenador da CGCIPE finalizou, destacando que as estatísticas do trabalho 57 

estavam disponíveis através do Portal do Programa de Disseminação de Estatísticas do Trabalho: 58 

http://pdet.mte.gov.br/. O Coordenador do GTFAT agradeceu pela exposição e, em seguida, abriu 59 

as inscrições para manifestação. O Representante Suplente da CUT, Sr. Clóvis Scherer, observou 60 

que a partir de 2015 o número de requerimentos do seguro-desemprego vinha apresentando 61 

queda, não obstante a alta taxa de desemprego. Indagou se esse evento não seria fruto do 62 

enrijecimento das regras para a habilitação ao benefício do seguro-desemprego, implicando em 63 

restrição do público. Ressaltou que futuramente poderia ser aberta discussão no sentido de fazer 64 

um diagnóstico do mencionado tema. O Representante Titular da STRAB, Sr. Sylvio Eugênio de 65 

Araújo Medeiros, manifestou concordância com a necessidade de se discutir futuramente o tema, 66 

visando identificar o que explicaria tal evento. Destacou que, no momento, não via nenhum 67 

paradoxo na queda do número de requerimentos do benefício do seguro-desemprego, uma vez 68 

que o número de contrações estava em crescente e de demissões em queda. O Representante do 69 

FONSET, Sr. Dorywillians Azevedo, observou que o crescimento do MEI representava um último 70 

folego do trabalhador desempregado, que pegava seus direitos trabalhistas para empreender ou 71 

trabalhar como pessoa jurídica, levando à precarização do trabalho. Ressaltou a necessidade de se 72 

atualizar os critérios de distribuição de recursos para a Rede SINE, dada a realidade atual de 73 

utilização de meios tecnológicos para atendimento pela Rede. Em seguida, o Coordenador do 74 

GTFAT passou ao ITEM 3 - Tema: Novo Sine e a Plataforma de Orientação Profissional, pela 75 

Coordenação-Geral do SINE – CGSINE/SPPE/SEPEC/ME. O Coordenador-Geral de Projetos 76 

Especiais da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego da Secretaria Especial de Produtividade, 77 

Emprego e Competitividade (CGPE/SPPE/SEPEC/ME), Sr. Amilton Lobo Mendes Júnior, informou as 78 

prioridades do Novo SINE: i) Plataforma Aberta - permitir que entes parceiros possam desenvolver 79 

evoluções integradas ao SINE; ii) Orientação Profissional - serviços para aprimorar a capacidade do 80 

agente do SINE orientar o trabalhador presencialmente ou remotamente; e, iii) Autonomia para o 81 

Cidadão - funcionalidades para maior autonomia do cidadão e flexibilidade para o auto 82 

atendimento. Relatou as atividades em execução relativas à Autonomia para o Cidadão: i) Novo 83 

processo de intermediação: funcionalidades para dar maior autonomia para o trabalhador e 84 

http://pdet.mte.gov.br/
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empregador; ii) Novo portal de vagas: aprimoramento das funcionalidades de trabalhadores e 85 

empregadores e novo portal de vagas; e, iii) Migração para a carteira digital: migração das 86 

funcionalidades do trabalhador para a carteira digital. O Coordenador-Geral da CGPE finalizou, 87 

destacando as atividades planejadas e em execução relativas à Plataforma Orientação Profissional: 88 

I) Plataforma inteligente da Microsoft: painéis consolidando informações do trabalhador, 89 

flexibilidade para a construção de algoritmos de recomendações de vagas e perfilamento; II) 90 

Processo de orientação profissional: serviços integrados ao SINE para o atendimento 91 

individualizado ao trabalhador; e, III) Integração com políticas de qualificação e fomento: 92 

construção de funcionalidades para o atendimento integrado do cidadão de acordo com as suas 93 

necessidades e interesses. O Coordenador do GTFAT agradeceu pela exposição e, em seguida, 94 

abriu as inscrições para manifestação. O Representante da CUT indagou em que estágio se 95 

encontrava o projeto do Novo SINE. O Coordenador-Geral da CGPE informou que estava em curso 96 

piloto com alguns postos do SINE para a disponibilização das ferramentas, acrescentando que em 97 

agosto deveria entrar em operação algumas funcionalidades. Em seguida, o Coordenador do 98 

GTFAT passou ao Tópico IV – ASSUNTOS PARA DISCUSSÃO: ITEM 4 - Proposta de Resolução que 99 

aprova a Prestação de Contas do Fundo de Aval para a Geração de Emprego e Renda – 100 

FUNPROGER, relativa ao Exercício de 2020. O Coordenador-Geral de Recursos Financeiros do 101 

Departamento de Gestão de Fundos da Secretaria Especial de Fazenda (CGFIN/DEF/FAZENDA/ME), 102 

Sr. Paulo César Bezerra de Souza, declarou que o FUNPROGER possuía natureza contábil 103 

(destinado à execução de despesas) e havia sido instituído pela Lei nº 9.872, de 23 de novembro 104 

de 1999, sendo regido por regulamento aprovado pela Resolução CODEFAT nº 409, de 28 de 105 

outubro de 2004. Esclareceu que o FUNPROGER tinha por finalidade prestar garantia 106 

complementar nos financiamentos concedidos pelas instituições financeiras, tendo como público 107 

alvo os empreendedores financiados no âmbito do PROGER Urbano Investimento e do Programa 108 

Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado (PNMPO), este último englobando as Cooperativas 109 

de Crédito e as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP). Observou que o 110 

Banco do Brasil atuava como Gestor do Fundo, o qual contava com os seguintes Agentes 111 

Financeiros: i) Banco do Brasil – BB; ii) Caixa Econômica Federal - CAIXA; iii) Banco do Nordeste – 112 

BNB; e, iv) Banco da Amazônia – BASA. Na sequência, relatou as principais regras do FUNPROGER: 113 

I) Garantia máxima: até 80% do valor financiado, sendo de até 100% no caso das OSCIP; II) Valor 114 

máximo garantido por mutuário: até R$240,0 mil para empreendedores no âmbito do PROGER 115 

Urbano, e até R$800,0 mil para instituições no âmbito do PNMPO; III) Assunção de risco pelo 116 

Fundo: limitada a 11 vezes o seu patrimônio ativo; e, IV) Índice máximo de inadimplência, ou stop 117 

loss: 7%, exceto para as linhas Novo Empreendedor, Jovem Empreendedor do PROGER e linhas do 118 
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PNMPO. Destacou que o FUNPROGER iniciou as contratações a partir do ano 2000, ressaltando 119 

que em 2006 apresentou os maiores resultados, garantindo 81.338 operações, seguido por queda, 120 

que se acentuou a partir de 2010, em virtude das instituições financeiras terem atingido o stop 121 

loss, ficando assim impedidas de buscarem honras de aval. Na sequência, declarou que, até o 122 

exercício de 2020, foram registradas 574.435 operações garantidas pelas instituições financeiras, 123 

assim distribuídas em número de operações por agente financeiro e percentual sobre o total de 124 

operações garantidas, respectivamente: i) BB: 550.244 operações - 95,79%; ii) BNB: 23.870 125 

operações - 4,16%; iii) CAIXA: 248 operações - 0,04%; e, iv) BASA: 73 operações - 0,01%. Em 126 

seguida, apresentou a distribuição das operações garantidas por linha de crédito, até dezembro de 127 

2020, e o percentual sobre o total de operações garantidas, respectivamente, conforme a seguir: I) 128 

Micro e Pequenas Empresas: 261.547 operações - 45,53%; II) Empreendedor Popular: 158.813 129 

operações - 27,65%; III) Professor: 109.876 operações - 19,13%; IV) Profissional Liberal: 23.937 130 

operações - 4,17%; V) Cooperativa: 15.756 operações - 2,74%; VI) Turismo: 3.561 operações - 131 

0,62%; VII) Novo Empreendedor: 876 operações - 0,15%; e, VIII) Jovem Empreendedor: 69 132 

operações - 0,01%. Prosseguindo, explicou que, nesse mesmo período, o valor garantido pelas 133 

instituições financeiras somou a importância de R$6,63 bilhões, tendo o Banco do Brasil garantido 134 

98,55% deste total (R$6,54 bilhões), o Banco do Nordeste 1,31% (R$87,02 milhões), a CAIXA 0,07% 135 

(R$4,60 milhões) e o Banco da Amazônia 0,06% (R$4,40 milhões). Quanto à distribuição do valor 136 

garantido por Linha de Crédito, destacou que 77,98% haviam sido destinados a Micro e Pequenas 137 

Empresas (R$5,17 bilhões), 8,22% a Empreendedor Popular (R$545,00 milhões), 6,10% à 138 

Cooperativas (R$404,81 milhões), 3,36% a Professor (R$222,79 milhões), 2,20% a Turismo 139 

(R$145,84 milhões), 1,88% a Profissional Liberal (R$125,00 milhões), 0,25% a Novo Empreendedor 140 

(R$16,38 milhões), e 0,01% a Jovem Empreendedor (R$0,85 milhão). Explicou que desde 2011 o 141 

FUNPROGER se encontrava estagnado em decorrência de alta inadimplência e grande dificuldade 142 

de recuperação de crédito. Declarou que não houve registro de contratação de operação com aval 143 

do FUNPROGER em 2020, repetindo-se assim o mesmo cenário dos exercícios de 2013 em diante. 144 

Em seguida, apresentou um diagnóstico da situação do Fundo, conforme a seguir: i) entre 2000 e 145 

2012 concedeu aval a 574.435 operações, das quais 74.516 operações foram honradas; ii) agentes 146 

financeiros se encontravam no limite máximo de inadimplência, ou seja, stop loss de 7%; estando 147 

assim impossibilitados de solicitar honra de aval; iii) dificuldade de recuperação de crédito em 148 

função da impossibilidade de concessão de abatimento negocial e pelo longo prazo de 149 

inadimplência das operações, ficando assim fora da esteira de cobrança; iv) surgimento de novos 150 

fundos garantidores em 2009 (Fundo de Garantia de Operações – FGO e Fundo Garantidor para 151 

Investimentos – FGI), privados, e mais flexíveis na forma de atuação; e, v) em razão das políticas 152 
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institucionais, os agentes financeiros deixaram de operar com o Fundo. Declarou que o 153 

FUNPROGER, ao final de 2020, contava com margem operacional de R$5,35 bilhões para garantia 154 

de operações de crédito, mas que desde 2011 não recebia solicitação de aval, haja vista o 155 

atingimento do stop loss pelos agentes financeiros. Em seguida, assinalou os principais indicadores 156 

do Fundo, em valores acumulados até 2020: A) Indicador de Inadimplência – 7,2%; B) Indicador de 157 

Operações Honradas – 13,0%, tendo honrado 74.516 operações do total de 574.435 operações 158 

avalizadas; e, C) Indicador de Crédito Recuperado – 16,1%, referente a recuperação de R$113,89 159 

milhões do montante de R$707,28 milhões honrados. Observou que o Fundo, em 2020, havia 160 

registrado resultado superavitário de R$28,84 milhões (receitas de R$28,89 milhões e despesas de 161 

R$58,00 mil), ressaltando, quanto às despesas, que se tratava de despesa administrativa relativa à 162 

contratação de auditoria independente, conforme autorizado pelo CODEFAT. Prosseguindo, 163 

apresentou os grandes números do FUNPROGER em 2020, conforme a seguir: i) Resultado: 164 

R$28,84 milhões; ii) Disponibilidades: R$476,55 milhões; iii) Aporte de recursos: R$0,00; iv) 165 

Patrimônio Ativo: R$486,34 milhões; v) Patrimônio Líquido: R$486,32 milhões; vi) Valores 166 

honrados a recuperar: R$2,49 bilhões; vii) Alavancagem máxima, correspondente a 11 vezes o 167 

patrimônio ativo: R$5,35 bilhões; viii) Comprometimento com aval: R$0,00; e, ix) 168 

Comprometimento com Alavancagem: 0,0%. Apontou os principais resultados do FUNPROGER ao 169 

final do exercício de 2020: I) resultado nominal superavitário em R$28,84 milhões, sendo este 170 

valor 46,49% inferior ao registrado em 2019 no montante de R$53,89 milhões; e, II) resultado 171 

econômico superavitário, fechando o exercício com Patrimônio Líquido de R$486,32 milhões, um 172 

crescimento de 6,3% em relação a 2019, quando registrou R$457,48 milhões. Em seguida, relatou 173 

que o CODEFAT, por meio da Resolução nº 795, de 2 de agosto de 2017, instituiu Grupo de 174 

Trabalho Especial (GTE) para estudar o saneamento do FUNPROGER, cujo resultado foi uma 175 

proposta de Projeto de Lei (PL), a qual foi aprovada pelo Conselho em sua 151ª Reunião Ordinária, 176 

realizada em 19 de dezembro de 2018. Ressaltou que a Consultoria Jurídica, do então Ministério 177 

do Trabalho, havia se manifestado pela constitucionalidade da referida proposta de Projeto de Lei, 178 

a qual foi devolvida à Secretaria Executiva do CODEFAT para avaliação dos dirigentes do Ministério 179 

da Economia (novo Governo). Destacou os principais pontos do PL: i) possibilitar a concessão de 180 

aval de carteira de operações de crédito, além da concessão do aval de operações; ii) ampliar as 181 

linhas de crédito que podem contar com aval do FUNPROGER, além das linhas lastreadas com 182 

recursos do FAT, a critério do CODEFAT; e, iii) possibilitar a recuperação de créditos honrados pelo 183 

Fundo, com a utilização de metodologia de abatimento negocial. Relatou que o gestor do 184 

FUNPROGER (BB), em nova avaliação, concluiu que o modelo do Fundo não se sustentava. 185 

Declarou que o DEF/FAZENDA havia solicitado ao gestor o encaminhamento de uma nova 186 
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proposta, acrescentando que a SEPEC/ME estava trabalhando na elaboração de uma proposta 187 

alternativa. O Coordenador-Geral da CGFIN finalizou, destacando que considerava a presente 188 

Prestação de Contas do FUNPROGER apta para deliberação do CODEFAT, considerando a 189 

documentação apresentada pelo Gestor do Fundo e as manifestações favoráveis das auditorias 190 

interna e independente quanto à posição financeira, contábil e patrimonial do Fundo. O 191 

Coordenador do GTFAT abriu as inscrições para manifestação. O Representante do FONSET 192 

destacou a importância dos fundos garantidores de crédito para as micro e pequenas empresas, 193 

grandes geradoras de mão de obra, ressaltando que esse porte de empresa enfrentava grande 194 

dificuldade para obter financiamento junto às instituições financeiras, principalmente em face da 195 

exigência de garantias. O Coordenador do GTFAT registrou que se encontrava em estudo no ME 196 

uma forma de dar destinação aos recursos do FUNPROGER, o qual se encontrava inoperante, 197 

pelos agentes financeiros, desde 2013, em especial pelo atingimento do stop loss (percentual 198 

máximo de inadimplência de 7%, de cada agente financeiro, admitido para as operações 199 

contratadas com a garantia do Fundo). O Coordenador do GTFAT indagou se havia mais alguma 200 

manifestação, em não havendo, colocou o item em apreciação, tendo sido considerado apto para 201 

ser encaminhado ao CODEFAT. Em seguida, passou ao ITEM 5 – Proposta de Resolução que 202 

dispõe sobre o planejamento das ações de qualificação social e profissional, a serem executadas 203 

pela União e pelas esferas de governo que aderirem ao SINE, a fim de dar cumprimento ao que 204 

dispõem o art. 9º, § 3º, e o art. 13, § 6º, da Resolução nº 905, de 26 de maio de 2021. O 205 

Coordenador-Geral de Operação da Subsecretaria de Capital Humano da Secretaria de Políticas 206 

Públicas de Emprego da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade 207 

(CGOP/SUCAP/SPPE/SEPEC/ME), Sr. Denis dos Santos Freitas, relatou que a proposta em tela 208 

visava promover a distribuição dos recursos comuns do FAT, de acordo com os critérios 209 

estabelecidos no art. 13 da Resolução CODEFAT nº 905, de 26 de maio de 2021, aos estados e aos 210 

municípios que manifestaram interesse em receber transferências automáticas entre fundos para 211 

o bloco de ações e serviços "Qualificação Social e Profissional" no exercício de 2021, a saber: 212 

Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Sergipe, Roraima, Belo Horizonte-MG, 213 

Campina Grande-PB, Cuiabá-MT, Itaboraí-RJ, Rio de Janeiro-RJ, São Bernardo do Campo-SP e 214 

Uberaba-MG. O Coordenador do GTFAT abriu as inscrições para manifestação. O Representante 215 

do FONSET ponderou que a distribuição de recursos entre os estados da Bahia e do Goiás estava 216 

desproporcional, dada a população das mencionadas UF. Solicitou que fosse retransmitida a Nota 217 

Técnica SEI nº 28279/2021/ME, de 17.06.2021, uma vez que a tabela constante do corpo da Nota 218 

estava incompleta, estando visível somente parte da última coluna. O Coordenador-Geral da CGOP 219 

esclareceu que a distribuição estava de acordo com os critérios estabelecidos, pois era 220 
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proporcional à população e também ao valor alocado pelo ente parceiro no seu orçamento como 221 

contrapartida. O Coordenador do GTFAT registrou que seria reenviada a Nota Técnica 222 

mencionada, e indagou se havia mais alguma manifestação, em não havendo, colocou o item em 223 

apreciação, tendo sido considerado apto para ser encaminhado ao CODEFAT. Prosseguindo, 224 

passou ao ITEM 6 - Proposta de Resolução que altera a de nº 905, de 26 de maio de 2021, que 225 

dispõe sobre a oferta do bloco de ações e serviços “Qualificação Social e Profissional” no âmbito 226 

do Sistema Nacional de Emprego – SINE e estabelece os critérios para as respectivas 227 

transferências automáticas aos Fundos do Trabalho dos estados, do Distrito Federal e dos 228 

municípios, nos termos do artigo 12 da Lei nº 13.667, de 17 de maio de 2018. O Coordenador-229 

Geral da CGOP declarou que a proposta em tela visava autorizar, no caso de haver recursos 230 

remanescentes da distribuição, que o montante fosse redistribuído aos entes de maneira 231 

proporcional aos recursos próprios por eles alocados aos respectivos fundos para o exercício, 232 

ficando suspensa a aplicação da limitação de que tratava o art. 9º, §1º da Resolução CODEFAT nº 233 

905, de 2021 (§1º O valor a ser transferido pela União aos entes à luz do que dispõe o caput 234 

limitar-se-á ao montante dos recursos próprios por eles alocado em seus respectivos planos de 235 

ações e serviços). O Coordenador do GTFAT indagou se havia alguma manifestação, em não 236 

havendo, colocou o item em apreciação, tendo sido considerado apto para ser encaminhado ao 237 

CODEFAT. Na sequência, passou ao ITEM 7 - Proposta de Resolução que dispõe sobre o 238 

percentual mínimo de contrapartida, exclusivamente financeira, a ser observado pelos entes 239 

parceiros do Sistema Nacional de Emprego – Sine, em suas leis orçamentárias, em atendimento 240 

ao disposto no §4º do art. 83 da Lei nº 14.116, de 31 de dezembro de 2020, como requisito para 241 

o recebimento de transferência automática de recursos financeiros do Fundo de Amparo ao 242 

Trabalhador – FAT, no exercício de 2021. O Coordenador-Geral do Sistema Nacional de Emprego 243 

da Subsecretaria de Emprego da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego da Secretaria Especial 244 

de Produtividade, Emprego e Competitividade (CGSINE/SEMP/SPPE/SEPEC/ME), Sr. Marcelo 245 

Alvares de Sousa, declarou que a proposta em tela visava estabelecer em 2% o percentual mínimo 246 

de contrapartida, exclusivamente financeira, a ser observado pelos entes parceiros do SINE, em 247 

suas leis orçamentárias. Ressaltou que o objetivo era atender ao disposto no §4º do art. 83 da Lei 248 

nº 14.116, de 31 de dezembro de 2020, como requisito para o recebimento de transferência 249 

automática de recursos financeiros do FAT, comuns ou oriundos de emendas parlamentares com 250 

beneficiários predeterminados, no exercício de 2021. Acrescentou que o percentual mínimo de 251 

contrapartida seria aplicado sobre os valores previstos para serem transferidos no exercício de 252 

2021, considerando inclusive os valores inscritos em restos a pagar do orçamento de 2020. O 253 

Coordenador do GTFAT abriu as inscrições para manifestação. O Representante do FONSET 254 
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declarou que embora o percentual de contrapartida fosse adequado, os recursos do FAT 255 

repassados eram insuficientes para a manutenção da Rede SINE, tendo as UF que arcarem com a 256 

maior parte dos custos da Rede. O Representante da CUT observou que o percentual mínimo de 257 

contrapartida, da ordem de 2%, estava de acordo com a mencionada Lei nº 14.116, de 2020 (Lei 258 

de Diretrizes Orçamentárias – LDO/2021), a qual estabelecia percentuais de contrapartida para o 259 

recebimento de transferências voluntárias da União. O Coordenador do GTFAT indagou se havia 260 

mais alguma manifestação, em não havendo, colocou o item em apreciação, tendo sido 261 

considerado apto para ser encaminhado ao CODEFAT. Em seguida, passou ao ITEM 8 – Propostas 262 

de Resolução revisadas em atendimento ao Decreto nº 10.139, de 2019 – Etapa 4 do 263 

Cronograma (até 31.08.2021). O Coordenador do GTFAT informou que o presente item estava 264 

dividido em dois subitens. Assim, passou ao Subitem 8.1 - TEMA: GESTÃO FINANCEIRA DO FAT: 265 

8.1.1 - Proposta de Resolução que revoga expressamente Resoluções do CODEFAT cuja eficácia 266 

ou validade encontram-se prejudicadas, nos termos do Decreto nº 10.139, de 28 de novembro 267 

de 2019, que dispõe sobre a revisão e a consolidação dos atos normativos inferiores a decreto. O 268 

Coordenador-Geral da CGFIN informou que a presente proposta visava promover a revogação 269 

expressa de 46 Resoluções do CODEFAT com eficácia ou validade exauridas no tempo ou 270 

tacitamente revogadas por outras supervenientes, sendo 1 relativa ao FAT Cambial, e 45 271 

relacionadas às aprovações das propostas orçamentárias do FAT e suas alterações, e às 272 

deliberações sobre a aprovação das prestações de contas anuais do FAT e do FUNPROGER. Na 273 

sequência, o Coordenador do GTFAT passou ao Subitem 8.2 - TEMA: PROGRAMA DE GERAÇÃO DE 274 

EMPREGO E RENDA: 8.2.1 - Proposta de Resolução que revoga expressamente Resoluções do 275 

CODEFAT cuja eficácia ou validade encontram-se prejudicadas, nos termos do Decreto nº 276 

10.139, de 28 de novembro de 2019, que dispõe sobre a revisão e a consolidação dos atos 277 

normativos inferiores a decreto. A Representante Titular da SPPE/SEPEC/ME e Coordenadora-278 

Geral de Fomento à Geração de Emprego da Subsecretaria de Emprego da Secretaria de Políticas 279 

Públicas de Emprego da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade 280 

(CGEM/SEMP/SPPE/SEPEC/ME), Sra. Lucilene Estevam Santana, declarou que a proposta em tela 281 

visava promover a revogação expressa de 141 Resoluções do CODEFAT com eficácia ou validade 282 

exauridas no tempo ou tacitamente revogadas por outras supervenientes, sendo 1 relativa à 283 

avaliação externa do PROGER, 63 referentes à PDE; 62 relacionadas aos programas/linhas de 284 

crédito especial; e 15 de temas diversos. O Coordenador do GTFAT ressaltou a importância do 285 

trabalho de revisão, o qual era realizado de forma minuciosa no sentido de revogar somente os 286 

atos cuja eficácia ou validade encontravam-se de fato prejudicadas, ou que já haviam sido 287 

tacitamente revogadas por outras supervenientes. Em seguida, abriu as inscrições para 288 
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manifestação. O Representante da CUT parabenizou a todos pelo árduo trabalho de revisão das 289 

resoluções, enfatizando que facilitava a vida do cidadão no que dizia respeito à consulta dos 290 

normativos. O Coordenador do GTFAT indagou se havia mais alguma manifestação, em não 291 

havendo, colocou os subitens 8.1 e 8.2 em apreciação, tendo sido considerados aptos para serem 292 

encaminhados ao CODEFAT. Em seguida, passou ao ITEM 9 - Proposta de Resolução que dispõe 293 

sobre os critérios para a distribuição das transferências automáticas de recursos comuns do FAT, 294 

no exercício de 2021, para a execução das ações e serviços do Bloco de Fomento à Geração de 295 

Emprego e Renda, de trata a Resolução CODEFAT nº 879, de 24 de setembro de 2020, no âmbito 296 

do Sistema Nacional de Emprego. A Representante da SPPE e Coordenadora-Geral da CGEM, 297 

relatou que a presente proposta visava estabelecer, para o exercício de 2021, os critérios para a 298 

distribuição das transferências automáticas de recursos comuns do FAT para a execução das ações 299 

e serviços do Bloco de Fomento à Geração de Emprego e Renda, de que trata a Resolução 300 

CODEFAT nº 879, de 24 de setembro de 2020, no âmbito do SINE. Observou que a proposta 301 

dispunha que a distribuição dos recursos, para os municípios que cumpriram os requisitos 302 

referentes à manifestação de interesse previstos no art. 4º da Resolução CODEFAT nº 879, de 303 

2020, e demais atos normativos complementares, expedidos pela Secretaria de Políticas Públicas 304 

de Emprego, seria realizada com base na razão entre o orçamento da União alocado para as 305 

transferências automáticas do Bloco de Fomento e a população dos entes elegíveis estimada em 306 

2020, mediante informação disponibilizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 307 

IBGE. Declarou que, segundo a proposta em tela, havendo recursos remanescentes da distribuição 308 

ou suplementação orçamentária, o montante seria redistribuído proporcionalmente entre os 309 

entes elegíveis. Registrou a dispensa e a não aplicabilidade de Análise de Impacto Regulatório 310 

(AIR) sobre a proposta de resolução em referência. O Coordenador do GTFAT solicitou que, 311 

doravante, para as propostas de resolução, todas as unidades incluíssem em suas apresentações 312 

um slide tratando do AIR. A Coordenadora-Geral da CGEM aproveitou o ensejo para sugerir que, 313 

quando aplicável, também fosse incluído slide com justificativa para a entrada em vigência das 314 

resoluções na data de sua publicação, nos termos do Decreto nº 10.139, de 2019, observando que 315 

o tema foi objeto de diligência recente do TCU ao ME. O Coordenador do GTFAT acatou a 316 

sugestão, acrescentando que a Secretaria Executiva do CODEFAT já estava providenciando a 317 

alteração das datas das reuniões do Conselho, as quais passariam da última semana do mês para a 318 

penúltima. Declarou que essa alteração visava atender o disposto no Decreto nº 10.139, de 2019, 319 

o qual estabelecia que os atos normativos deveriam ter data certa para a sua entrada em vigor e 320 

para a sua produção de efeitos de, no mínimo, uma semana após a data de sua publicação; e 321 

sempre no primeiro dia do mês ou em seu primeiro dia útil, devendo ser justificada, na hipótese 322 
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de urgência, a entrada imediata em vigência. Informou que, por essa razão, foi alterada a data da 323 

realização da próxima reunião do CODEFAT, sendo antecipada de 28.07.2021 para 22.07.2021. O 324 

Coordenador do GTFAT indagou se havia mais alguma manifestação, em não havendo, colocou o 325 

item em apreciação, tendo sido considerado apto para ser encaminhado ao CODEFAT. 326 

Prosseguindo, passou ao Tópico V – OUTROS ASSUNTOS: ITEM 10 – Entrega dos seguintes 327 

documentos: 10.1. Boletim de Informações Financeiras do FAT – 2º Bimestre de 2021; 10.2. 328 

Relatório sobre a Situação das prestações de contas de convênios com recursos do FAT, da 329 

Coordenação-Geral de Prestação de Contas – CGPC; 10.3. Relatório de Execução da PDE – REL-330 

PDE; e, 10.4. Relatório sintético de contratos repactuados ao amparo da Resolução CODEFAT nº 331 

864, de 27 de maio de 2020. O Coordenador do GTFAT informou que os documentos e arquivos 332 

da presente reunião se encontravam disponíveis no Google Drive, cujo link havia sido enviado por 333 

mensagem eletrônica. Em seguida, indagou se havia mais alguma manifestação. A Coordenadora-334 

Geral de Colegiados do Departamento de Gestão de Fundos da Secretaria Especial de Fazenda 335 

(CGC/DEF/FAZENDA/ME), Sra. Suely Barrozo Lopes, informou que três representantes do GTFAT 336 

haviam concluído o curso de gestão de riscos. Relatou que a Secretaria Executiva do CODEFAT 337 

estava trabalhando no sentido de disponibilizar aos membros do CODEFAT e do GTFAT os 338 

processos SEI com material das reuniões, cuja utilização teria por base melhorar a gestão do 339 

conhecimento e registro da memória dos temas deliberados pelo Conselho. O Coordenador do 340 

GTFAT registrou que em breve seria pautada apresentação da CGU sobre a gestão de riscos pela 341 

ótica do controle interno. O Representante da CUT indagou se havia alguma avalição do ME a 342 

respeito do impacto da reforma tributária (unificação de impostos) sobre o financiamento do FAT. 343 

O Coordenador do GTFAT informou que, até o presente momento, não houve nenhuma consulta 344 

ao DEF sobre o tema. Solicitou à CGFIN/DEF que buscasse localizar se alguma unidade do ME já 345 

havia realizado avaliação sobre essa temática, acrescentando que a Secretaria Executiva do 346 

CODEFAT disponibilizaria ao CODEFAT e ao GTFAT eventual avaliação já efetuada. 347 

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e esgotada a Pauta, o Coordenador do GTFAT deu 348 

por encerrada a reunião, agradecendo a presença de todos. E, para constar, eu, Gustavo Alves 349 

Tillmann, Coordenador do GTFAT, lavrei a presente Ata que, após aprovada, será assinada por 350 

mim e pelos demais membros do Grupo. 351 
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