
CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR 

ATA DA 162ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CODEFAT 

 
DATA: 26 de maio de 2021. 

LOCAL: Reunião por videoconferência (Microsoft Teams) 

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

Titular Representante da UGT; 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/ME); Alfredo Gonçalves Nascimento, Conselheiro Suplente Representante da 

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

Produtividade, Emprego e Competitividade (SDIC/SPPE/SEPEC/ME); Walter Shigueru Emura, 

Conselheiro Suplente Representante da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego da Secretaria 

Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade (SPPE/SEPEC/ME); 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; Ivo Dall’Acqua Júnior, Conselheiro Titular Representante da CNC; Virgílio Nelson da Silva 

Carvalho, Conselheiro Titular Representante da CNTur; Caio Mário Álvares, Conselheiro Titular 

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

Renato Conchon, Conselheiro Suplente Representante da CNA. CONVIDADOS: Érico Ferrari Nogueira, 

Representante da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN-Trabalho; Davidson Magalhães, 

Presidente do FONSET; e Dorywillians Azevedo, Representante do FONSET. 

 

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

início a Centésima Sexagésima Segunda 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, relatou a 6 

ausência dos representantes da CONSIF, os quais se encontravam em processo de substituição por 7 

sua representação. Registrou a primeira participação em reunião do CODEFAT do Sr. Érico Ferrari 8 

Nogueira, Representante da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN-Trabalho. Informou a 9 

presença do Sr. Arthur Butter Nunes, o qual aguardava a formalização de sua designação como 10 
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Representante Titular do BNDES no CODEFAT. Na sequência, o Presidente passou ao tópico II – 11 

APROVAÇÃO DE ATA: ITEM 1 – Ata da 71ª Reunião Extraordinária, da 161ª Reunião Ordinária, e da 12 

72ª Reunião Extraordinária, realizadas em 23 e 31 de março, e 28 de abril de 2021, 13 

respectivamente. O Presidente indagou se havia alguma manifestação, em não havendo, colocou o 14 

item em votação, tendo sido aprovado por unanimidade. Prosseguindo, passou ao tópico III – 15 

APRESENTAÇÃO: ITEM 2 - Tema: Relatório Situacional dos Sistemas Informatizados das Ações do 16 

FAT, pela Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV. O Diretor de 17 

Relacionamento e Negócios da DATAPREV, Sr. Alan do Nascimento Santos, apresentou o resumo 18 

situacional das seguintes atividades executadas no exercício de 2021: I) Auxílio Emergencial: 56 19 

milhões de cadastros avaliados, 39,1 milhões de benefícios, 77 milhões de pessoas beneficiadas e 20 

R$8,9 bilhões de dispêndio com a 1ª parcela; e, II) Benefício Emergencial – BEm: 492,0 mil empresas; 21 

1,9 milhões de trabalhadores e R$5,4 bilhões de dispêndio previsto. Em seguida, apresentou uma 22 

linha do tempo das principais ações no exercício corrente: i) março de 2021: retomada das ações do 23 

Auxílio Emergencial e do Novo BEm; ii) abril de 2021: ações para implantação do Novo SINE, adesão 24 

ao Programa Novo BEm, implantação de identificação a partir do eSocial para o Abono Salarial e 25 

processamento e pagamento de 39,1 milhões de benefícios do Auxílio Emergencial; e, iii) maio de 26 

2021: primeiro lote de pagamento enviado aos bancos e implementação de ajustes nos demais 27 

módulos do Novo BEm, processamentos judiciais e pagamento da segunda parcela do Auxílio 28 

Emergencial e definição de solução alternativa para o Canal CODEFAT. Finalizando, o Diretor da 29 

DATAPREV ressaltou que, devido a priorização de sistemas para atendimento do Auxílio Emergencial e 30 

do Novo BEm, foi necessário readequar para o segundo semestre de 2021 a agenda para o 31 

desenvolvimento e/ou aprimoramento dos seguintes sistemas: i) Sistema de Gestão dos Conselhos do 32 

Trabalho, Emprego e Renda – SGC-CTER; ii) Canal CODEFAT; iii) Carteira de Trabalho Digital; iv) Abono 33 

Salarial; e, v) PROGER. O Superintendente da DATAPREV, Sr. Flávio Ronilson Sampaio, complementou, 34 

ressaltando que a equipe técnica da DATAPREV estava redesenhando o projeto da solução técnica 35 

para desenvolvimento do Canal CODEFAT. Registrou que havia a previsão da expansão do Painel de 36 

Políticas Públicas de Emprego, Trabalho e Renda, com a inclusão de informações financeiras do FAT. 37 

Informou que em breve seria apresentada à Coordenação-Geral de Colegiados (CGC), para discussão, 38 

a nova solução técnica, dada a inviabilidade da solução original. O Presidente agradeceu pela 39 

exposição e, em seguida, abriu as inscrições para manifestação. A Coordenadora-Geral de Colegiados 40 

do Departamento de Gestão de Fundos da Secretaria Especial de Fazenda (CGC/DEF/FAZENDA/ME), 41 
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Sra. Suely Barrozo Lopes, declarou que o Canal CODEFAT nasceu da necessidade de se desenvolver 42 

um sistema que permitisse aos Conselheiros o acesso tempestivo aos dados e informações das ações 43 

financiadas pelo FAT. Observou que a encomenda do Canal atendia à seguinte recomendação da 44 

Controladoria-Geral da União – CGU: Estabelecer rotinas de acompanhamento - com pontos de 45 

controle ao longo do exercício - que permitam ao CODEFAT verificar o desenvolvimento dos 46 

programas finalísticos custeados com recursos do FAT, a exemplo da verificação do cumprimento dos 47 

critérios de distribuição de recursos aprovados pelo Conselho e outras verificações pertinentes. 48 

Destacou que uma das dificuldades encontradas no decorrer do desenvolvimento do Canal, e ainda 49 

não superada, foi a de se criar uma senha única para os Conselheiros navegarem por todos os 50 

sistemas que comporiam o Canal. O Representante do FONSET, Sr. Dorywillians Azevedo, sugeriu, no 51 

tocante as senhas de acesso ao Canal, a utilização do cadastro do gov.br, que tinha um nível elevado 52 

de segurança, o qual era utilizado para o acesso as plataformas digitais do governo federal. O 53 

Presidente destacou a importância de se concluir o Canal CODEFAT com a maior brevidade, por se 54 

tratar de atendimento à recomendação da CGU. O Conselheiro Titular Representante da CUT, Sr. 55 

Quintino Marques Severo, informou que precisaria se ausentar em breve, pois um dia na semana se 56 

dedicava a cuidar do seu pai, o que acabou coincidindo com a data da presente reunião do CODEFAT. 57 

Em seguida, o Presidente passou ao ITEM 3 – Tema: Boletim de Políticas Públicas de Emprego, 58 

Trabalho e Renda – 1º Trimestre de 2021, pela Secretaria de Trabalho - STRAB. A Coordenadora-59 

Geral de Cadastros, Identificação Profissional e Estudos da Subsecretaria de Políticas Públicas do 60 

Trabalho da Secretaria de Trabalho da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho 61 

(CGCIPE/SPPT/STRAB/SEPRT/ME), Sra. Mariana Eugênio de Almeida, esclareceu que o Boletim se 62 

referia ao 1º trimestre de 2021, mas que alguns dados eram do encerramento do exercício de 2020, 63 

pois ainda não haviam sido disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 64 

quando do fechamento do Boletim, os quais seriam divulgados brevemente. Informou que, de posse 65 

dos dados do IBGE, promoveria uma atualização do Boletim e disponibilizaria à Secretaria Executiva 66 

do CODEFAT para encaminhamento ao CODEFAT. Em seguida, apresentou os dados com posição em 67 

31.12.2020: I) População Economicamente Ativa – PEA: 100,6 milhões de pessoas; II) quantidade de 68 

ocupados: 86,2 milhões de pessoas; III) taxa de desocupação: 13,9%; e, IV) taxa de informalidade: 69 

39,5%. Na sequência, passou aos dados com posição no 1º trimestre de 2021: a) 9,92 milhões de 70 

empresas optantes pelo Microempreendedor Individual - MEI; e, b) 1.608.007 admissões e 1.423.867 71 

desligamentos. Relatou o saldo mensal de empregos formais no período de março/2020 a 72 
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março/2021: i) março: saldo negativo de 276.350 empregos; ii) abril: saldo negativo de 960.428 73 

empregos; iii) maio: saldo negativo de 371.919 empregos; iv) junho: saldo negativo de 29.118 74 

empregos; v) julho: saldo positivo de 137.734 empregos; vi) agosto: saldo positivo de 243.329 75 

empregos; vii) setembro: saldo positivo de 318.268 empregos; viii) outubro: saldo positivo de 391.493 76 

empregos; ix) novembro: saldo positivo de 398.147 empregos; x) dezembro: saldo negativo de 77 

106.813 empregos; xi) janeiro: saldo positivo de 257.768 empregos; xii) fevereiro: saldo positivo de 78 

395.166 empregos; e, xiii) março: saldo positivo de 184.140 empregos. Ressaltou o saldo de empregos 79 

formais acumulado no período de janeiro a março de 2021, por grupamento de atividade econômica: 80 

I) agropecuária: +60.575; II) construção: +113.312; III) indústria: +227.627; IV) comércio: +94.623; e, 81 

V) serviços: +341.246. Em seguida, informou os principais dados da intermediação de mão de obra: a) 82 

trabalhadores inscritos: 635.143; b) vagas oferecidas: 242.933; c) encaminhamentos realizados: 83 

662.835; d) trabalhadores colocados: 80.379; e) trabalhadores segurados colocados: 7.666; f) 84 

quantidade de admitidos CAGED: 4.940.568; g) colocados/encaminhados: 12,13%; h) 85 

colocados/vagas: 33,09%; e, i) colocados/admitidos: 1,63%. Prosseguindo, relatou a quantidade de 86 

requerentes do seguro-desemprego formal acumulado até março/2020 e até março/2021, 87 

respectivamente: i) total de requerimentos: 1.588.596 e 1.552.416; ii) solicitação presencial: 88 

1.320.737 e 487.175; iii) solicitação via Web: 267.859 e 1.065.241; e, iv) percentual de solicitações de 89 

requerimentos via Web: 16,9% e 68,6%. Observou que o último dado referente a taxa de 90 

aproveitamento dos aprendizes datava de 2019, com taxa de 50,20%. Relatou os dados do Programa 91 

de Geração de Emprego e Renda (PROGER) e do Programa Nacional de Microcrédito Produtivo 92 

Orientado (PNMPO), acumulado no exercício de 2020: a) PROGER: foram firmados 52.695 contratos e 93 

repassado o montante de R$1,27 bilhão; e, b) PNMPO: foram firmados 4.733.247 contratos e 94 

concedido o montante de R$13,80 bilhões. Declarou, quanto ao calendário do Abono Salarial de 95 

2020/2021, que já haviam sido pagos 12.056.742 abonos com dispêndio de R$9,28 bilhões. Destacou 96 

que no primeiro trimestre de 2021 foram emitidas 199 Carteiras de Trabalho e Previdência Social 97 

(CTPS) no modelo manual e 4.817 no modelo informatizado, acrescentando que a Carteira de 98 

Trabalho Digital registrou 63.563.567 acessos. Informou os principais resultados do Benefício 99 

Emergencial (BEm) até a data de 31.12.2020: I) quantidade de trabalhadores: 9.849.114; II) 100 

quantidade de acordos: 20.120.310; III) quantidade de empregadores: 1.464.683; IV) valores 101 

previstos: R$34,6 bilhões; e, V) valores pagos: R$4,2 bilhões. A Coordenadora-Geral da CGCIPE 102 

finalizou, destacando que as estatísticas do trabalho estavam disponíveis através do Portal do 103 
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Programa de Disseminação de Estatísticas do Trabalho: http://pdet.mte.gov.br/. O Presidente 104 

agradeceu pela exposição e, em seguida, abriu as inscrições para manifestação. O Conselheiro Titular 105 

Representante da CNTur, Sr. Virgílio Nelson da Silva Carvalho, indagou se o número de Carteira de 106 

Trabalho Digital correspondia ao número de acessos. O Conselheiro Suplente Representante da 107 

STRAB, Sr. Sylvio Eugênio de Araújo Medeiros, esclareceu que não havia emissão de Carteira de 108 

Trabalho Digital, mas sim ativação, acrescentando que foram ativadas cerca de 40 milhões de 109 

carteiras. A Coordenadora-Geral da CGCIPE informou que disponibilizaria no chat da presente reunião 110 

o número de novos usuários únicos da Carteira de Trabalho Digital, mês a mês, registrando que 111 

buscaria incluir essa informação nos próximos Boletins. O Conselheiro da CNTur solicitou a inclusão 112 

das seguintes informações no Boletim: i) quantidade de empresas MEI ativas e encerradas, e não 113 

apenas o total de empresas optantes pelo MEI; e, ii) quantidade de novas ativações da Carteira de 114 

Trabalho Digital. O Conselheiro Titular Representante da NCST, Sr. Geraldo Ramthun, observou que 115 

constava da apresentação, quanto à qualificação profissional, taxa de aproveitamento dos aprendizes 116 

no período de 2015 até 2019, solicitando que fosse incluída informação relativa ao exercício de 2020. 117 

A Coordenadora-Geral da CGCIPE disse achar que ainda não estavam disponíveis dados sobre a 118 

apuração da taxa de aproveitamento de aprendizes em 2020, mas que buscaria informações para 119 

possível disponibilização no próximo Boletim. O Presidente declarou que chamava a atenção a queda 120 

acentuada, a partir de 2018, na quantidade de contratos firmados e no valor de recursos repassados 121 

no âmbito do PROGER. A Coordenadora-Geral de Fomento à Geração de Emprego da Subsecretaria de 122 

Emprego da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego da Secretaria Especial de Produtividade, 123 

Emprego e Competitividade (CGEM/SEMP/SPPE/SEPEC/ME), Sra. Lucilene Estevam Santana, 124 

esclareceu que o PROGER se encontrava com baixa atratividade face à TLP na sua composição de taxa 125 

de juros. Ressaltou que em 2020 foi lançada a linha de crédito especial PROGER Urbano Capital de 126 

Giro, a qual apresentou baixo desempenho, dado que o PRONAMPE contava com melhores condições 127 

de financiamento, em especial, taxa de juros. O Presidente destacou que em momento oportuno seria 128 

necessário promover no CODEFAT uma discussão sobre o PROGER versus PRONAMPE. Em seguida, 129 

passou ao ITEM 4 - Tema: Novo Sine e a Plataforma de Orientação Profissional, pela Coordenação-130 

Geral do SINE - CGSINE. O Coordenador-Geral de Projetos Especiais da Secretaria de Políticas Públicas 131 

de Emprego da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade 132 

(CGPE/SPPE/SEPEC/ME), Sr. Amilton Lobo Mendes Júnior, informou as prioridades do Novo SINE: i) 133 

Plataforma Aberta - permitir que entes parceiros possam desenvolver evoluções integradas ao SINE; 134 

http://pdet.mte.gov.br/
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ii) Orientação Profissional - serviços para aprimorar a capacidade do agente do SINE orientar o 135 

trabalhador presencialmente ou remotamente; e, iii) Autonomia para o Cidadão - funcionalidades 136 

para maior autonomia do cidadão e flexibilidade para o auto atendimento. Destacou as atividades 137 

planejadas e em execução relativas à Plataforma Orientação Profissional: I) Plataforma inteligente da 138 

Microsoft: painéis consolidando informações do trabalhador, flexibilidade para a construção de 139 

algoritmos de recomendações de vagas e perfilamento; II) Processo de orientação profissional: 140 

serviços integrados ao SINE para o atendimento individualizado ao trabalhador; e, III) Integração com 141 

políticas de qualificação e fomento: construção de funcionalidades para o atendimento integrado do 142 

cidadão de acordo com as suas necessidades e interesses. O Coordenador-Geral da CGPE finalizou, 143 

relatando as atividades em execução relativas à Autonomia para o Cidadão: i) Novo processo de 144 

intermediação: funcionalidades para dar maior autonomia para o trabalhador e empregador; ii) Novo 145 

portal de vagas: aprimoramento das funcionalidades de trabalhadores e empregadores e novo portal 146 

de vagas; e, iii) Migração para a carteira digital: migração das funcionalidades do trabalhador para a 147 

carteira digital. O Presidente agradeceu pela exposição e, em seguida, abriu as inscrições para 148 

manifestação. O Representante do FONSET observou que se a plataforma permitisse ao trabalhador 149 

acesso a todas as vagas de emprego, isso poderia gerar nas portas das empresas grandes filas de 150 

trabalhadores, não aptos às vagas. O Presidente indagou em que estágio se encontrava o 151 

desenvolvimento da plataforma. O Coordenador-Geral da CGPE informou que o primeiro conjunto de 152 

funcionalidades da Plataforma de Orientação Profissional estaria disponível a partir de julho do 153 

corrente ano. Quanto ao acesso às vagas, explicou que o trabalhador manifestava seu interesse e, na 154 

sequência, o empregador precisava validar para dar continuidade ao processo de encaminhamento. O 155 

Presidente solicitou que fosse incluída na pauta das reuniões ordinárias do CODEFAT a previsão de 156 

fornecimento de informações atualizadas sobre o estágio em que se encontrava o desenvolvimento 157 

da Plataforma de Orientação Profissional. Prosseguindo, passou ao tópico IV – INFORME: ITEM 5 - 158 

Tema: Comparação das Recomendações da CGU, constantes do Relatório de Auditoria, de 2020, 159 

preliminar e definitivo, pela Coordenação-Geral de Recursos Financeiros - CGFIN/DEF. O 160 

Coordenador-Geral de Recursos Financeiros do Departamento de Gestão de Fundos da Secretaria 161 

Especial de Fazenda (CGFIN/DEF/FAZENDA/ME), Sr. Paulo César Bezerra de Souza, relatou como havia 162 

ficado as seis recomendações no Relatório Final de Auditoria do FAT do exercício de 2020, e os 163 

respectivos prazos para atendimento: 1) Realizar, após processo de inventário e reavaliação ou teste 164 

de recuperabilidade, o desreconhecimento (baixa) do ativo do FAT em relação aos bens constantes do 165 
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Imobilizado, Intangível e em Estoques, em contrapartida ao reconhecimento no ativo do Ministério da 166 

Economia: prazo 31.12.2021; 2) Instituir plano de ação, no prazo de 90 dias, em conjunto com os 167 

demais atores envolvidos, a exemplo dos órgãos centrais do sistema de planejamento e orçamento e 168 

contabilidade da União, com vistas a realizar o planejamento e a execução orçamentária dos 169 

Depósitos Especiais em conformidade aos princípios e regras aplicáveis à União: prazo 05.08.2021; 3) 170 

Classificar os créditos a receber do FAT, particularmente os depósitos especiais, em circulante e não 171 

circulante, em conformidade com a expectativa de recebimento: prazo 31.12.2021; 4) Atualizar as 172 

rotinas de execução contábil e orçamentária do Abono Salarial de modo que seja atendido o princípio 173 

da anualidade orçamentária, considerando, dentro outros, os seguintes aspectos: (i) realização dos 174 

empenhos do exercício corrente com base no processo de apuração da RAIS relativa ao exercício 175 

anterior; (ii) inscrição em restos a pagar processados dos valores a serem pagos no exercício seguinte, 176 

de acordo com o cronograma estabelecido em Resolução do Codefat; (iii) realização da baixa das 177 

obrigações patrimoniais registradas em decorrência do regime de competência, de modo a evitar a 178 

dupla contagem das obrigações: prazo 31.12.2021; 5) Estabelecer procedimentos de controle interno 179 

contábeis para assegurar que as Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis sejam elaboradas de 180 

acordo com as exigências básicas de estrutura e conteúdo estabelecidas no MCASP, Parte V, e na NBC 181 

TSP 11: prazo 31.12.2021; e, 6) Evidenciar nas notas explicativas às demonstrações contábeis do FAT 182 

de 2021 o resultado dos ajustes recomendados no Relatório de Auditoria, conforme item 8.2, alínea 183 

“d”, inciso iv, Parte V, do MCASP 8ª ed.: prazo 31.12.2021. O Coordenador-Geral da CGFIN finalizou, 184 

registrando que, em relação ao relatório preliminar, ocorreram alterações nas recomendações de 1 a 185 

3, a seguir destacadas: i) Recomendação 1: inclusão de bens Intangíveis para a baixa; ii) 186 

Recomendação 2: inclusão da instituição de um plano de ação com vistas a realizar o planejamento e 187 

a execução orçamentária dos depósitos especiais; e, iii) Recomendação 3: inclusão de atualização das 188 

rotinas de execução contábil e orçamentária do Abono Salarial. O Presidente agradeceu pela 189 

exposição e, em seguida, solicitou ao Secretário-Executivo do CODEFAT um breve informe sobre o 190 

tema a seguir: Diligência do Tribunal de Contas da União (TCU) relativa ao abono salarial, recebida 191 

pelo Departamento de Gestão de Fundos em 25.05.2021. O Secretário-Executivo do CODEFAT 192 

informou que o TCU havia solicitado ao CODEFAT, à Secretaria Especial de Previdência e Trabalho 193 

(SEPRT), à Secretaria do Tesouro Nacional (STN) à Secretaria de Orçamento Federal (SOF) e à 194 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), esclarecimentos a respeito da redução das despesas 195 

para custeio do abono salarial no exercício de 2021, em função da Resolução CODEFAT nº 896, de 23 196 
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de março de 2021, aprovada na 71ª Reunião Extraordinária do CODEFAT, realizada na mesma data. 197 

Relatou que a Secretaria Executiva do CODEFAT, juntamente com as outras unidades do ME, estavam 198 

em tratativas para responder aos questionamentos apresentados pelo TCU. Declarou que a demanda 199 

em referência foi encaminhada ao Presidente do CODEFAT por meio do Ofício nº 200 

27022/2021/TCU/Seproc, de 21.05.2021, acrescentando que o mencionado expediente, e anexa 201 

diligência, seria encaminhada aos Conselheiros para conhecimento. O Presidente destacou que a 202 

aprovação da Resolução CODEFAT nº 896, de 2021, foi devidamente embasada em nota técnica da 203 

SEPRT e em parecer jurídico da PGFN, acrescentando que ainda atendeu ao Relatório de Auditoria do 204 

FAT nº 899784, do exercício de 2020, por meio do qual a CGU havia recomendado a atualização das 205 

rotinas de execução contábil e orçamentária do Abono Salarial de modo que fosse atendido o 206 

princípio da anualidade orçamentária. Ratificou que o Ofício TCU fosse enviado a todos os 207 

Conselheiros, para ciência. O Conselheiro da NCST sugeriu que o ME fizesse um esforço no sentido de 208 

atender as recomendações constantes do Relatório de Auditoria do FAT, do exercício de 2020, até a 209 

data da última reunião do CODEFAT do presente ano, ou seja, até o final de novembro de 2021, de 210 

modo que pudesse ser apresentado na mencionada reunião o atendimento das recomendações. 211 

Observou que na última reunião havia solicitado que fosse apresentado nas reuniões do CODEFAT o 212 

status atualizado de atendimento às recomendações da CGU e das ressalvas da área contábil do 213 

Ministério. A Coordenadora-Geral da CGC informou que devido ao curto espaço de tempo decorrido 214 

entre a última reunião e a presente, não foi registrada modificação no status das recomendações e 215 

ressalvas, ressaltando que a demanda estava devidamente registrada pela Secretaria Executiva do 216 

CODEFAT para apresentação nas reuniões ordinárias do Conselho. O Conselheiro da CNTur informou 217 

que precisaria se ausentar, declarando que deixava voto para os itens de deliberação de acordo com a 218 

maioria da bancada dos empregadores. Na sequência, o Presidente passou ao tópico V – ASSUNTOS 219 

PARA DELIBERAÇÃO: ITEM 6 - Proposta de Resolução que aprova a Programação Anual da Aplicação 220 

dos Depósitos Especiais do FAT para o exercício de 2021 – PDE/2021. A Coordenadora-Geral da 221 

CGEM observou que as disponibilidades financeiras do FAT poderiam ser aplicadas em títulos do 222 

Tesouro Nacional ou em depósitos especiais remunerados, os quais ficavam disponíveis para imediata 223 

movimentação em instituições financeiras oficiais federais (IFOF), conforme estabelecia o art. 9º da 224 

Lei nº 8.019, de 11 de abril de 1990, com redação dada pelo art. 1º da Lei nº 8.352, de 1º de janeiro 225 

de 1991. Ressaltou que competia à CGFIN/DEF/FAZENDA/ME elaborar a avaliação financeira do FAT, 226 

na qual se verificava a existência de recursos para a realização de aplicações financeiras em depósitos 227 
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especiais. Declarou que a legislação do FAT autorizava que os recursos excedentes à reserva mínima 228 

de liquidez do Fundo (isto é, que superavam o valor estimado para custear despesas com o seguro 229 

desemprego e o abono salarial) fossem aplicados nas IFOF sob a forma de depósitos especiais 230 

remunerados, com o objetivo de constituir funding para as linhas de financiamento do Programa de 231 

Geração de Emprego e Renda (PROGER). Esclareceu que as IFOF remuneravam o FAT pelos depósitos 232 

especiais recebidos, acrescentando que na concessão do financiamento às empresas, o risco das 233 

operações era integralmente dos agentes financeiros. A Coordenadora-Geral da CGEM finalizou, 234 

apresentando a proposta de PDE para o exercício de 2021 no montante de R$2,15 bilhões, assim 235 

distribuídos: i) FAT Fomentar: R$50,00 milhões; ii) PROGER Urbano – Investimento: R$320,00 milhões; 236 

iii) PROGER Urbano – Capital de Giro: R$400,00 milhões; iv) PROGER Urbano – Exportação: R$18,00 237 

milhões; v) PRONAF – Investimento: R$1,35 bilhão; e, vi) FAT Taxista: R$10,00 milhões. O Presidente 238 

abriu as inscrições para manifestação. O Representante do BNDES, Sr. Arthur Butter Nunes, ressaltou, 239 

quanto à aplicação dos recursos propostos, que a TLP estabelecida para as operações era competitiva 240 

para empréstimos com prazos superiores a cinco anos, mas de baixa atratividade para financiamentos 241 

com prazos inferiores a esse espaço de tempo. O Presidente indagou se havia mais alguma 242 

manifestação, em não havendo, colocou o item em votação nominal, tendo sido aprovado por 243 

unanimidade pelos Conselheiros (as) Titulares da FAZENDA, MAPA, BNDES, FORÇA SINDICAL, UGT, 244 

NCST, CTB, CSB, CNC, CNTur e CNT, e pelos Conselheiros Suplentes da STRAB, SPPE, CNI e CNA. 245 

Prosseguindo, passou ao ITEM 7 - Proposta de Resolução que altera a de nº 890, de 2 de dezembro 246 

de 2020, que estabelece critérios e diretrizes para instituição, credenciamento e funcionamento dos 247 

Conselhos do Trabalho, Emprego e Renda – CTER, nos Estados, Distrito Federal e Municípios, no 248 

âmbito do Sistema Nacional de Emprego – SINE, nos termos da Lei nº 13.667, de 17 de maio de 249 

2018. A Coordenadora-Geral da CGC relatou que a proposta em tela visava estabelecer novo prazo, 250 

até 30 de novembro de 2021, para credenciamento dos CTER por meio de autuação de processo 251 

administrativo, mediante a juntada dos documentos elencados no § 2º do art. 14 da Resolução 252 

CODEFAT nº 890, de 2020. Esclareceu que a presente prorrogação se justificava pelo fato de a 253 

DATAPREV ter adiado a entrega do Sistema de Gestão dos Conselhos do Trabalho, Emprego e Renda 254 

(SGC-CTER) para atender demandas urgentes, do Governo Federal, de adequações de soluções 255 

tecnológicas para disponibilização do Auxílio Emergencial e do Benefício Emergencial (BEm), dado o 256 

agravamento da pandemia de Covid-19. O Presidente abriu as inscrições para manifestação. O 257 

Presidente do FONSET, Sr. Davidson Magalhães, observou que o ME havia estabelecido um conjunto 258 
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de exigências para o acesso aos recursos do FAT pelos entes federados (Bloco de Gestão do SINE e 259 

Bloco de Qualificação), e até o presente momento não conseguiu repassar nenhum recurso, 260 

registrando sua indignação com a dificuldade no repasse de recursos para os entes parceiros. O 261 

Conselheiro Titular Representante da Força Sindical, Sr. Sérgio Luiz Leite, manifestou preocupação 262 

com a situação relatada pelo FONSET, destacando que o CODEFAT sempre buscava aprovar recursos 263 

substanciais para a promoção das políticas públicas de emprego, trabalho e renda. O Secretário-264 

Executivo do CODEFAT ressaltou que entendia a situação, mas que a proposta em tela tratava apenas 265 

da prorrogação do prazo para o credenciamento via processo administrativo, uma vez que o SGC-266 

CTER ainda não estava concluído. A Coordenadora-Geral da CGC observou que havia 35 entes 267 

elegíveis à transferência de recursos do FAT que sequer haviam apresentado solicitação de 268 

credenciamento dos seus CTER. Registrou que, no exercício de 2020, a Secretaria Executiva do 269 

CODEFAT recebeu um grande volume de processos de credenciamento já próximo ao prazo final de 270 

adesão ao SINE, acrescentando que a equipe técnica trabalhou exaustivamente, visando credenciar os 271 

CTER que apresentaram a documentação completa e aderente aos normativos do CODEFAT. Assim, 272 

solicitou apoio do Presidente do FONSET no sentido de alertar os entes elegíveis à transferência de 273 

recursos do FAT a solicitarem o credenciamento de seus respectivos CTER com a maior brevidade, 274 

evitando-se assim o acúmulo de solicitações em curto espaço de tempo. Esclareceu que a Secretaria 275 

Executiva do CODEFAT tinha o prazo de até 90 dias para analisar a documentação, após concluída a 276 

instrução processual, contados da data de verificação da conformidade da entrega dos documentos 277 

requeridos. O Conselheiro Suplente Representante da SPPE, Sr. Walter Shigueru Emura, esclareceu, 278 

quanto ao bloco Gestão do SINE, que a Subsecretaria de Emprego (SEMP/SPPE) estava trabalhando no 279 

sentido de buscar reduzir as burocracias para a transferência de recursos do FAT aos entes parceiros, 280 

as quais ainda dependeriam de regulamentação. Quanto ao bloco Qualificação, relatou que buscaria 281 

informações sobre o assunto junto à Subsecretaria de Capital Humano (SUCAP/SSPPE), as quais 282 

encaminharia diretamente ao Presidente do FONSET. O Presidente solicitou que fosse recomendado à 283 

SPPE que estudasse uma solução para resolver a questão de repasse de recursos do FAT aos entes 284 

parceiros para a promoção das políticas públicas de emprego, trabalho e renda. Em seguida, registrou 285 

o esforço e a competência da Sra. Suely Barrozo, e equipe, na análise tempestiva das solicitações de 286 

credenciamento dos CTER, inclusive, além do horário de expediente de trabalho, visando minimizar 287 

eventuais prejuízos aos entes parceiros. O Presidente indagou se havia mais alguma manifestação, em 288 

não havendo, colocou o item em votação nominal, tendo sido aprovado por unanimidade pelos 289 
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Conselheiros (as) Titulares da FAZENDA, MAPA, BNDES, FORÇA SINDICAL, UGT, NCST, CTB, CSB, CNC, 290 

CNTur e CNT, e pelos Conselheiros Suplentes da STRAB, SDIC, SPPE, CNI e CNA. Na sequência, passou 291 

ao ITEM 8 - Propostas de Resolução revisadas em atendimento ao Decreto nº 10.139, de 2019 – 292 

Etapa 3 do Cronograma (até 31.05.2021). O Presidente informou que o presente item estava dividido 293 

em dois subitens. Assim, passou ao Subitem 8.1 TEMA: PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E 294 

RENDA: 8.1.1. Proposta de Resolução que revoga expressamente Resoluções do CODEFAT cuja 295 

eficácia ou validade encontram-se prejudicadas, nos termos do Decreto nº 10.139, de 28 de 296 

novembro de 2019, que dispõe sobre a revisão e a consolidação dos atos normativos inferiores a 297 

decreto. A Coordenadora-Geral da CGEM declarou que a presente proposta tinha por objetivo 298 

promover a revogação expressa de 127 Resoluções do CODEFAT autorizativas de alocação de recursos 299 

das disponibilidades financeiras do FAT no PROGER, anteriores a edição da Resolução CODEFAT nº 439, 300 

de 2005, por terem se exaurido no tempo. Na sequência, o Presidente passou ao Subitem 8.2 TEMA: 301 

QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL. Informou que os subitens 8.2.1 até 8.2.4 seriam 302 

apresentados em bloco. Assim, passou ao Subitem 8.2.1. Proposta de Resolução que revoga 303 

expressamente Resoluções do CODEFAT cuja eficácia ou validade encontram-se prejudicadas, nos 304 

termos do Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019, que dispõe sobre a revisão e a 305 

consolidação dos atos normativos inferiores a decreto. O Coordenador-Geral de Operação da 306 

Subsecretaria de Capital Humano da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego da Secretaria 307 

Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade (CGOP/SUCAP/SPPE/SEPEC/ME), Sr. Denis dos 308 

Santos Freitas, informou que a proposta em tela visava promover a revogação expressa de 37 309 

Resoluções do CODEFAT que perderam seu objeto, seja por versarem sobre temas restritos ao 310 

exercício de sua edição ou a período nelas definido, ou por versarem sobre temas superados pela 311 

superveniência de normas, programas ou políticas posteriores. Em seguida, passou ao Subitem 8.2.2. 312 

Proposta de Resolução que dispõe sobre a oferta do bloco de ações e serviços “Qualificação Social e 313 

Profissional” no âmbito do Sistema Nacional de Emprego – SINE e estabelece os critérios para as 314 

respectivas transferências automáticas aos Fundos do Trabalho dos estados, do Distrito Federal e 315 

dos municípios, nos termos do artigo 12 da Lei nº 13.667, de 17 de maio de 2018. O Coordenador-316 

Geral da CGOP esclareceu que a proposta em referência tratava da edição de uma nova Resolução 317 

CODEFAT consolidando e revogando as 3 resoluções que dispunham sobre a oferta do bloco de ações 318 

e serviços “Qualificação Social e Profissional” no âmbito do Sistema Nacional de Emprego – SINE. 319 

Observou que em virtude de atrasos nos repasses financeiros do exercício de 2020 aos entes, devido à 320 
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ausência de limite financeiro para tanto, propunha-se o acréscimo à nova Resolução dos seguintes 321 

dispositivos para o exercício de 2021: i) estabelecer, excepcionalmente, o prazo de até 30.06.2021 para 322 

a apresentação do relatório de gestão do exercício de 2020; ii) dispensar, em caráter excepcional, para 323 

a distribuição de recursos do exercício de 2021, a apresentação de demonstrativo de oferta e de 324 

demonstrativo de desempenho do exercício anterior; iii) prorrogar, excepcionalmente, para até 325 

15.08.2021, o prazo para que o coordenador nacional efetue a divulgação do planejamento das ações 326 

de qualificação social e profissional, a serem executadas pela União e pelas esferas de governo que 327 

aderirem ao SINE; e, iv) estabelecer, excepcionalmente, o prazo de até 30.09.2021, para proposição, 328 

pelos entes, do plano de ações e serviços para o corrente ano. Na sequência, passou ao Subitem 329 

8.2.3. Proposta de Resolução que estabelece o custo aluno/hora médio para as ações no âmbito do 330 

Programa Nacional de Qualificação Social e Profissional – Qualifica Brasil. O Coordenador-Geral da 331 

CGOP relatou que essa proposta visava editar uma nova Resolução CODEFAT consolidando e 332 

revogando as 2 resoluções que dispunham sobre o custo aluno/hora médio para as ações no âmbito 333 

do Qualifica Brasil. Em seguida, passou ao Subitem 8.2.4. Proposta de Resolução que reestrutura o 334 

Plano Nacional de Qualificação – PNQ, que passa a denominar-se Programa Brasileiro de 335 

Qualificação Social e Profissional – QUALIFICA BRASIL, voltado à promoção de ações de qualificação 336 

e certificação profissional no âmbito do Programa do Seguro-Desemprego, como parte integrada do 337 

Sistema Nacional de Emprego – SINE. O Coordenador-Geral da CGOP declarou que a proposta em 338 

tela tinha por objetivo editar uma nova Resolução CODEFAT consolidando e revogando as 7 resoluções 339 

que dispunham sobre o tema a seguir: Reestrutura o Plano Nacional de Qualificação - PNQ, que passa 340 

a denominar-se Programa Brasileiro de Qualificação Social e Profissional - QUALIFICA BRASIL, voltado 341 

à promoção de ações de qualificação e certificação profissional no âmbito do Programa do Seguro-342 

Desemprego, como parte integrada do Sistema Nacional de Emprego – SINE. O Presidente abriu as 343 

inscrições para manifestação. O Representante do BNDES observou que no futuro poderiam discutir 344 

se alguns dos critérios de priorização dos públicos da qualificação profissional poderiam ser 345 

atualizados. O Presidente indagou se havia mais alguma manifestação, em não havendo, colocou as 346 

resoluções constantes dos subitens 8.1 e 8.2 em votação nominal, tendo sido aprovadas por 347 

unanimidade pelos Conselheiros (as) Titulares da FAZENDA, MAPA, BNDES, FORÇA SINDICAL, UGT, 348 

NCST, CTB, CSB, CNC, CNTur e CNT, e pelos Conselheiros Suplentes da STRAB, SDIC, SPPE, CNI e CNA. 349 

Em seguida, o Presidente passou ao tópico VI - OUTROS ASSUNTOS: ITEM 9 - Entrega dos seguintes 350 

documentos: 9.1 – Resumo das discussões da 159ª Reunião Ordinária, realizada em 15 de abril de 351 
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2021; 9.2 - Boletim de Informações Financeiras do FAT – 1º Bimestre de 2021; 9.3 - Relatório sobre a 352 

situação das prestações de contas de convênios com recursos do FAT, da Coordenação-Geral de 353 

Prestação de Contas – CGPC/SPPE/SEPEC/ME; 9.4 – Relatório de Execução da PDE – REL-PDE; e, 9.5 - 354 

Relatório sintético de contratos repactuados ao amparo da Resolução CODEFAT nº 864, de 27 de 355 

maio de 2020. O Presidente informou que todos os documentos e arquivos da presente reunião se 356 

encontravam disponíveis no Google Drive, cujo link havia sido enviado por mensagem eletrônica. Em 357 

seguida, indagou se havia mais alguma manifestação. O Conselheiro da NCST referiu-se ao item 9.3 - 358 

Relatório sobre a situação das prestações de contas de convênios com recursos do FAT, da 359 

Coordenação-Geral de Prestação de Contas – CGPC, para solicitar: i) correção de divergência quanto 360 

às informações de quantidade de demandas recebidas em 2021, pois no parágrafo 11 do Relatório 361 

constavam 123 demandas, enquanto no gráfico correspondente havia a informação de 168 362 

demandas; e, ii) informar em que data foram tomadas as medidas administrativas no sentido de 363 

solucionar a não localização de 8 processos nos arquivos físicos da CGPC. A Coordenadora-Geral da 364 

CGC registrou que, por força do Decreto nº 10.411, de 30 de junho de 2020, a partir de 15 de abril de 365 

2021, deveria ser avaliada a necessidade, ou não, da aplicação de Análise de Impacto Regulatório 366 

(AIR), para as propostas de atos normativos. Declarou que todas as propostas apresentadas na 367 

presente reunião contavam com nota técnica complementar tratando de AIR. Informou que nas 368 

reuniões extraordinárias do GTFAT e do CODEFAT, que ocorreriam na primeira quinzena de junho do 369 

corrente ano, a SEPEC efetuaria apresentação sobre AIR, visando dar conhecimento do assunto aos 370 

membros dos mencionados colegiados. Diante da iminente alteração da representação do BNDES 371 

junto ao GTFAT e CODEFAT, aproveitou o ensejo para agradecer à Conselheira Titular do BNDES, Sra. 372 

Silvia Naomi Torii, pelo empenho, dedicação e competência no exercício das atividades de conselheira 373 

do CODEFAT, o que contribuiu no resultado das discussões e deliberações do Conselho. Estendeu os 374 

mesmos votos de agradecimento ao Conselheiro Suplente do BNDES, Sr. Luiz Carlos Galvão de Melo, 375 

que igualmente contribuiu para o bom desempenho dos trabalhos do CODEFAT. A Conselheira Titular 376 

Representante do BNDES, Sra. Silvia Naomi Torii, agradeceu o reconhecimento, acrescentando que o 377 

período que atuou na condição de conselheira foi de grande aprendizado, destacando a importância 378 

do CODEFAT para o desenvolvimento do País. O Presidente também agradeceu à participação da 379 

Conselheira Titular do BNDES, acrescentando que foi de grande valia para as discussões sobre as 380 

políticas públicas de emprego, trabalho e renda. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e 381 

esgotada a Pauta, o Presidente deu por encerrada a reunião, agradecendo a presença de todos. E, 382 
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para constar, eu, Gustavo Alves Tillmann, Secretário-Executivo do CODEFAT, lavrei a presente Ata 383 

que, após aprovada, será assinada pelo Presidente do CODEFAT, demais membros do Colegiado e por 384 

mim. 385 
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