
CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR 

ATA DA 73ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CODEFAT 

 
DATA: 15 de junho 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); Arthur Butter Nunes, Conselheiro 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); 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: Stela Maris Monteiro Simão, 

Representante da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN-Trabalho); e, Dorywillians Azevedo, 

Representante do FONSET. 

 

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

Septuagésima Terceira Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao 2 

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 os 5 

informes iniciais. Assim, o Secretário-Executivo do CODEFAT, Sr. Gustavo Alves Tillmann, registrou a 6 

primeira participação em reunião do CODEFAT do Sr. Arthur Butter Nunes, Conselheiro Titular 7 

Representante do BNDES, do Sr. Altino Guilherme Bastos Jóia, Conselheiro Suplente Representante do 8 

BNDES, e da Sra. Stela Maris Monteiro Simão, Representante da PGFN-Trabalho. Na sequência, o 9 

Presidente passou ao tópico II – ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO: ITEM 1 - Proposta de Resolução 10 

que aprova a Proposta Orçamentária do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, exercício 2022. O 11 

Presidente esclareceu que o presente item estava dividido em cinco subitens, sendo o primeiro 12 

subitem com a proposta geral do orçamento do FAT, e os demais subitens com a proposta segregada 13 
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por unidade ministerial. Assim, passou ao Subitem 1.1 - Pela Coordenação-Geral de Recursos 14 

Financeiros – CGFIN/DEF/FAZENDA/ME. O Coordenador-Geral de Recursos Financeiros do 15 

Departamento de Gestão de Fundos da Secretaria Especial de Fazenda (CGFIN/DEF/FAZENDA/ME), Sr. 16 

Paulo César Bezerra de Souza, apresentou a proposta orçamentária do FAT para o exercício de 2022, 17 

com despesas no montante de R$88,42 bilhões, assim distribuídas, por programas: i) Programa de 18 

Gestão e Manutenção do Poder Executivo: R$118,43 milhões; ii) Operações Especiais – 19 

Financiamentos com Retorno: R$20,56 bilhões; iii) Empregabilidade: R$111,22 milhões; iv) 20 

Modernização Trabalhista e Trabalho Digno: R$198,33 milhões; v) Inclusão Produtiva de Pessoas em 21 

Situação de Vulnerabilidade Social: R$62,55 bilhões; e, vi) Reserva de Contingência – Financeira: 22 

R$4,89 bilhões. Destacou que 94,0% da proposta orçamentária era de despesas obrigatórias (R$83,1 23 

bilhões) e apenas 0,48% de despesas discricionárias (R$428,0 milhões). Em seguida, relatou a 24 

distribuição das despesas por ação orçamentária: I) Administração da Unidade: R$6,00 milhões; II) 25 

Funcionamento das Unidades Descentralizadas: R$112,43 milhões; III) Financiamento de Programas 26 

de Desenvolvimento Econômico a Cargo do BNDES: R$20,56 bilhões; IV) Gestão do Sistema Nacional 27 

de Emprego - SINE: R$61,07 milhões; V) Qualificação Social e Profissional de Trabalhadores: R$30,00 28 

milhões; VI) Fomento à Inclusão Produtiva: R$20,15 milhões; VII) Gestão do Fundo de Amparo ao 29 

Trabalhador – FAT: R$1,48 milhão; VIII) Estudos, Pesquisas e Geração de Informações sobre Trabalho, 30 

Emprego e Renda: R$1,00 milhão; IX) Apoio Operacional ao Pagamento do Seguro-Desemprego e do 31 

Abono Salarial: R$130,00 mil; X) Classificação Brasileira de Ocupações - CBO: R$2,40 milhões; XI) 32 

Identificação da População por meio da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS: R$1,00 33 

milhão; XII) Cadastros Públicos e Sistemas de Integração das Ações de Trabalho e Emprego: R$192,32 34 

milhões; XIII) Abono Salarial: R$20,81 bilhões; XIV) Pagamento do Seguro-Desemprego: R$41,74 35 

bilhões; e, XV) Reserva de Contingência - Recursos provenientes de receitas próprias e vinculadas, 36 

inclusive doações e convênios: R$4,89 bilhões. Informou que a Secretaria Executiva do CODEFAT havia 37 

recebido e-mail da Coordenação-Geral de Planejamento e Orçamento (CGPLAN/DFC/SGC) com 38 

proposta de unificação de 4 ações, a saber: 2C43 (Gestão do Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT), 39 

20Z3 (Apoio Operacional ao Pagamento do Seguro-Desemprego e do Abono Salarial), 20YY (Estudos, 40 

Pesquisas e Geração de Informações sobre Trabalho, Emprego e Renda) e 4245 (Classificação 41 

Brasileira de Ocupações – CBO). Ressaltou que, segundo a CGPLAN, a proposta contou com a 42 

anuência da Secretaria de Orçamento Federal (SOF/FAZENDA), que recomendou a unificação das 43 

ações. Informou que a proposta em tela transformaria as ações a serem unificadas em Planos 44 

Orçamentários (POs). Em seguida, apresentou os argumentos da CGPLAN para a unificação: i) maior 45 
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limite para alteração orçamentária via Portaria; ii) melhoria de gestão orçamentária; e, iii) facilidade 46 

para solicitar remanejamentos entre POs sem necessidade de aguardar reunião do CODEFAT, 47 

considerando que nem sempre as reuniões do Conselho coincidiam com o cronograma de alterações 48 

estabelecidos pela SOF. Registrou que o Departamento de Gestão de Fundos (DEF/FAZENDA/ME) 49 

manifestou-se, por meio de nota técnica, contrário à unificação da ação 2C43, pelas razões a seguir: i) 50 

ação destinada a execução das atividades pertinentes à SE-CODEFAT, para financiar iniciativas de 51 

competência do Conselho; ii) ação de iniciativas transversais àquelas previstas nas demais ações 52 

financiadas pelo FAT; e, iii) ação deixaria de ser subordinada à gestão da FAZENDA, que exercia o 53 

papel de Secretaria Executiva do CODEFAT. O Coordenador-Geral da CGFIN finalizou, registrando que 54 

a SEPRT havia informado a necessidade de mais tempo para aprofundamento da análise sobre a 55 

unificação das ações (20YY, 20Z3 e 4245), posicionando-se contrária à proposta nesta oportunidade. 56 

O Presidente abriu as inscrições para manifestação. O Conselheiro Suplente Representante da STRAB 57 

e Subsecretário de Políticas Públicas de Emprego (SPPT/STRAB/SEPRT/ME), Sylvio Eugênio de Araújo 58 

Medeiros, relatou que as áreas da Subsecretaria, após a 32ª RE-GTFAT, de 08.06.2021, discutiram a 59 

proposta de unificação das ações sob a responsabilidade da STRAB e chegaram à conclusão que, neste 60 

momento, não teriam elementos para verificarem os impactos de eventual aglutinação. Concluindo, 61 

manifestou-se pela manutenção das ações da forma como se encontravam, ou seja, segregadas. O 62 

Presidente solicitou maiores esclarecimentos da STRAB quanto à recomendação da SOF de unificar 63 

ações do FAT, indagando se não haveria questionamentos futuros de órgãos de controle caso não 64 

acatada pelo CODEFAT a proposta de unificação. O Conselheiro Suplente da STRAB afirmou que a 65 

Secretaria ainda não teria como dimensionar os impactos orçamentários advindos de uma unificação 66 

de ações que tratavam de temas distintos (CBO, Apoio Operacional e Observatório), razão pela qual 67 

consideravam prudente manter as ações segregadas. A Coordenadora-Geral de Colegiados do 68 

Departamento de Gestão de Fundos da Secretaria Especial de Fazenda (CGC/DEF/FAZENDA/ME), Sra. 69 

Suely Barrozo Lopes, ressaltou a necessidade de manifestação do CODEFAT sobre a proposta de 70 

unificação das ações, matéria de natureza orçamentária qualitativa, e esclareceu que não haveria 71 

cobrança de órgãos de controle, já que houve registro pela CGPLAN de que a SOF não faria a 72 

unificação das ações sem a concordância do CODEFAT. Observou que, caso fosse obrigatório, teria 73 

havido manifestação nesse sentido. Em seguida, o Presidente passou ao Subitem 1.2 - Pela 74 

Coordenação-Geral de Colegiados – CGC/DEF/FAZENDA/ME. A Coordenadora-Geral da CGC relatou 75 

que a Ação 2C43 (Gestão do Fundo de Amparo ao Trabalhador), no montante de R$1,48 milhão, 76 

tinham como produto fórum apoiado e como meta o apoio a dois fóruns (CODEFAT e GTFAT). 77 
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Destacou que a ação visava oferecer ao CODEFAT condições para o exercício da atribuição legal de 78 

gerir o FAT, mediante, especialmente: i) planejamento dos programas e ações financiados – 79 

aprovação da proposta orçamentária do FAT e de critérios de aplicação das leis; ii) controle social dos 80 

recursos do Fundo – controle e monitoramento físico e financeiro da aplicação dos recursos e 81 

aprovação das contas do FAT e FUNPROGER; iii) avaliação do impacto social das políticas - estudos, 82 

pesquisas e diagnósticos nacionais, regionais ou setoriais; iv) aperfeiçoamento das políticas - parcerias 83 

para fomento a projetos voltados à melhoria dos resultados do FAT; e, v) gestão compartilhada – 84 

acompanhamento e orientações para o efetivo funcionamento dos CTER. A Coordenadora-Geral da 85 

CGC finalizou, relatando a forma de implementação da ação: I) pactuação de instrumentos de 86 

parceria; II) contratação de prestadores de serviços e de consultoria especializada; III) 87 

descentralização de recursos para instituições federais; IV) participação em processos de controle e 88 

acompanhamento da aplicação de recursos do FAT e de discussões de temas afetos ao FAT em 89 

simpósios, seminários, cursos de especialização, etc; e, V) custeio de sistemas informatizados de 90 

controle. O Presidente indagou se havia alguma manifestação em relação ao Subitem 1.2, em não 91 

havendo, passou ao Subitem 1.3 - Pela Secretaria de Políticas Públicas de Emprego - 92 

SPPE/SEPEC/ME. A Coordenadora-Geral de Fomento à Geração de Emprego da Subsecretaria de 93 

Emprego da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego da Secretaria Especial de Produtividade, 94 

Emprego e Competitividade (CGEM/SEMP/SPPE/SEPEC/ME), Sra. Lucilene Estevam Santana, declarou 95 

que os recursos da Ação 2B12 (Fomento à Inclusão Produtiva), no montante de R$20,15 milhões, 96 

seriam destinados a: i) transferência de recursos fundo a fundo nos termos da Lei nº 13.667/2018 97 

para o desenvolvimento de políticas ativas e complementares que contribuíssem com a criação e a 98 

manutenção de postos de trabalho, elevação dos rendimentos e estímulo a formalização dos 99 

pequenos negócios; ii) ações de aprimoramento da atuação das instituições operadoras do PNMPO, 100 

nos termos da Lei nº 13.636/2018, disseminação de boas práticas e promoção de ações exitosas no 101 

acesso ao microcrédito produtivo orientado, em especial àquelas executadas durante a Pandemia; e, 102 

iii) custeio das atividades de gestão e monitoramento dos programas e ações da unidade – PROGER, 103 

PNMPO, Bloco de Fomento, etc. O Coordenador-Geral do Sistema Nacional de Emprego da 104 

Subsecretaria de Emprego da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego da Secretaria Especial de 105 

Produtividade, Emprego e Competitividade (CGSINE/SEMP/SPPE/SEPEC/ME), Sr. Marcelo Alvares de 106 

Sousa, observou que os recursos da Ação 20JT (Gestão do Sistema Nacional de Emprego – SINE), no 107 

montante de R$61,07 milhões, destinavam-se, essencialmente, à transferência de recursos fundo a 108 

fundo a Governos Estaduais e a Prefeituras Municipais, os quais eram os operadores da política de 109 
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intermediação de mão de obra. Destacou que a intermediação de mão de obra visava promover a 110 

colocação de trabalhadores em desocupação no mercado de trabalho, por meio de ações de 111 

orientação profissional e do encaminhamento para qualificação profissional. Ressaltou que a Lei nº 112 

13.667, de 2018, ampliou as atribuições do SINE para o apoio ao empreendedorismo, de forma que 113 

Governos Estaduais e Prefeituras Municipais tornaram-se aptos a apoiar os trabalhadores por conta 114 

própria (autônomos) para que tivessem acesso a assistência técnica, microcrédito produtivo 115 

orientado e formalização dos negócios. O Coordenador-Geral da CGSINE finalizou, enfatizando que a 116 

intermediação de mão de obra era capaz de apoiar o processo de recuperação do mercado de 117 

trabalho brasileiro pós-COVID 19, promovendo tanto a colocação de empregados em postos de 118 

trabalho quanto a melhoria dos negócios conduzidos por trabalhadores por conta própria. O 119 

Coordenador-Geral de Operação da Subsecretaria de Capital Humano da Secretaria de Políticas 120 

Públicas de Emprego da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade 121 

(CGOP/SUCAP/SPPE/SEPEC/ME), Sr. Denis dos Santos Freitas, observou que os recursos da Ação 20Z1 122 

(Qualificação Social e Profissional de Trabalhadores), no montante de R$30,00 milhões, seriam 123 

destinados à transferência de recursos fundo a fundo a Governos Estaduais e a Prefeituras 124 

Municipais, para a promoção de qualificação profissional em suas localidades. O Presidente abriu as 125 

inscrições para manifestação. O Conselheiro Titular Representante da Força Sindical, Sr. Sérgio Luiz 126 

Leite, manifestou preocupação com a proposta de recursos para a execução das políticas públicas de 127 

emprego, trabalho e renda, observando que os valores eram muito inferiores aos que haviam sido 128 

propostos no ano passado para o orçamento de 2021. O Representante do FONSET, Sr. Dorywillians 129 

Azevedo, declarou que seria importante fortalecer as unidades do SINE com maiores investimentos, o 130 

que implicaria em redução de gastos com seguro-desemprego. Ressaltou a necessidade de se estudar 131 

uma nova metodologia para distribuição de recursos aos entes, dada a realidade atual, o que contou 132 

com a concordância do Coordenador-Geral do SINE. O Conselheiro Suplente Representante da SPPE, 133 

Sr. Walter Shigueru Emura, relatou que estavam trabalhando no sentido de buscar o fortalecimento 134 

da Rede SINE com maiores investimentos, corroborando com a necessidade de se elaborar uma nova 135 

metodologia de custos. O Presidente destacou a importância de maiores recursos para a Rede SINE, 136 

visando oferecer serviços de qualidade ao público e, assim, contribuir para a superação da crise 137 

econômica em que se encontrava o País. Ressaltou que seria inviável desenvolver a Rede SINE com o 138 

orçamento que estava sendo proposto. Na sequência, o Presidente passou ao Subitem 1.4 - Pela 139 

Secretaria de Trabalho - STRAB/SEPRT/ME. O Coordenador-Geral de Gestão de Benefícios da 140 

Subsecretaria de Políticas Públicas de Trabalho da Secretaria de Trabalho da Secretaria Especial de 141 
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Previdência e Trabalho (CGGB/SPPT/STRAB/SEPRT/ME), Sr. Márcio Alves Borges, observou que 142 

haviam projetado para a Ação 00H4 (Pagamento do Seguro-Desemprego), dispêndios no montante de 143 

R$41,74 bilhões. Relatou as variáveis utilizadas na projeção da modalidade Trabalhador Formal: i) 144 

quantidades de dispensas informadas no Cadastro-Geral de Empregados e Desempregados-CAGED; ii) 145 

informações salariais dos dispensados segregados por múltiplos do salário mínimo; iii) distribuição 146 

percentual média verificada do número de parcelas pagas, que podia ser de 1a 5; e, iv) quantidade de 147 

benefícios nos últimos meses obtida por intermédio da base de gestão do Seguro-Desemprego. Em 148 

seguida, informou as variáveis para a projeção da modalidade Pescador Artesanal: I) taxa de 149 

crescimento médio da quantidade de beneficiários verificada nos últimos 5 anos; II) valor da parcela, 150 

fixado por lei em um salário mínimo; e, III) quantidade média de parcelas pagas a cada beneficiário. 151 

Prosseguindo, passou às variáveis para a projeção da modalidade Empregado Doméstico: i) estoque 152 

de emprego doméstico divulgado pelo IBGE; ii) taxa de cobertura do benefício em relação ao estoque; 153 

iii) valor da parcela, fixado por lei em um salário mínimo; e, iv) quantidade de parcelas, também 154 

fixado por lei, no caso 3 parcelas. Por fim, informou as variáveis da modalidade Bolsa de Qualificação: 155 

I) taxa de crescimento médio da quantidade de beneficiários verificada nos últimos 5 anos; II) valor 156 

médio da parcela paga aos beneficiários nos anos anteriores; e, III) quantidade média de parcelas 157 

pagas aos trabalhadores nos últimos anos. Em seguida, passou à Ação 0581 (Abono Salarial), no 158 

montante de R$20,81 bilhões, informando que sua projeção ocorreu mediante a utilização das 159 

variáveis a seguir: i) estoque de emprego obtido na RAIS de 2019; ii) proporção de beneficiários em 160 

relação ao estoque de emprego; iii) taxa de cobertura média do abono salarial - proporção média de 161 

trabalhadores identificados que de fato receberão o abono; e, iv) valor médio da parcela em salário 162 

mínimo. O Coordenador-Geral da CGGB finalizou, informando que a Ação 20Z3 (Apoio Operacional ao 163 

Pagamento do Seguro-Desemprego e do Abono Salarial), no montante de R$130,00 mil, tinha por 164 

objetivo o pagamento dos serviços operacionais necessários aos pagamentos dos benefícios do 165 

Seguro-Desemprego e do Abono Salarial, executados por pessoas jurídicas públicas e privadas, exceto 166 

agentes financeiros, envolvendo serviços de captação e transmissão de dados, processamento do 167 

benefício, sistema de monitoramento, envio de documentos, bem como a aquisição de equipamentos 168 

e suprimentos de informática destinados ao atendimento dos trabalhadores. O Coordenador-Geral de 169 

Cadastros, Identificação Profissional e Estudos da Subsecretaria de Políticas Públicas de Trabalho da 170 

Secretaria de Trabalho da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho 171 

(CGCIPE/SPPT/STRAB/SEPRT/ME), Sr. Felipe Vella Pateo, registrou que os recursos da Ação 20YY 172 

(Estudos, Pesquisas e Geração de Informações sobre Trabalho, Emprego e Renda), no montante de 173 



 7 

R$1,00 milhão, tinham por finalidade: i) continuidade da parceria entre o Ministério e o IPEA para a 174 

produção de seis estudos de monitoramento e avaliação das políticas públicas de trabalho; e, ii) 175 

retomada da articulação da Rede de Observatórios do Mercado de Trabalho com o fomento ao 176 

estabelecimento de parcerias locais. Informou que os recursos da Ação 2553 (Identificação da 177 

População por meio da Carteira de Trabalho e Previdência Social), no montante de R$1,00 milhão, 178 

visava o custeio de ações voltadas à realização de projetos e melhorias da Carteira de Trabalho Digital 179 

e o pagamento do contrato dos Correios nº 19/2017. O Coordenador-Geral da CGCIPE finalizou, 180 

relatando que os recursos da Ação 4245 (Classificação Brasileira de Ocupações – CBO), no montante 181 

de R$2,40 milhões, objetivava manter a atualização da CBO de forma que sua estrutura pudesse 182 

refletir com maior fidelidade a realidade da estrutura ocupacional do Mercado de trabalho Brasileiro, 183 

mediante: I) atualização de 10 famílias ocupacionais na CBO; II) implementação e detalhamento do 184 

Quadro Brasileiro de Ocupações - QBQ para 600 ocupações; III) realização de estudos sobre as novas 185 

ocupações existentes no mercado de trabalho; e, IV) implementação de ações de divulgação da CBO 186 

junto aos diversos usuários. O Coordenador-Geral de Programação e Logística da Subsecretaria de 187 

Assuntos Corporativos da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho (COPOL/SUCOR/SEPRT/ME), 188 

Sr. Evandro da Silva Soares, informou que os recursos da Ação 2000 (Administração da Unidade), no 189 

montante de R$6,00 milhões, atenderiam despesas de custeio exclusivas da SEPRT, acrescentando 190 

que a Diretoria de Administração e Logística (DAL/SGC/SE/ME) alegou que não havia orçamento 191 

suficiente na fonte 0100, sob sua responsabilidade, para atender as despesas da Secretaria. Em 192 

seguida, informou que os recursos seriam utilizados para o custeio das seguintes despesas, exclusivas 193 

da SEPRT: i) contratação de serviços postais; ii) desenvolvimento e sustentação de sistemas de TI; iii) 194 

pagamento de passagens aéreas e de diárias; iv) contratação de serviços de gravação e degravação de 195 

reuniões; e de tradução de textos; e, v) aquisição de materiais e contratação de serviços diversos. Em 196 

seguida, relatou que os recursos da Ação 4815 (Funcionamento das Unidades Descentralizadas), no 197 

montante de R$112,43 milhões; destinavam-se as despesas com investimentos, manutenção e 198 

conservação das unidades descentralizadas do Trabalho em todo o País. Relatou as principais 199 

despesas a serem custeadas com os recursos da ação: I) aquisição de bens e serviços necessários ao 200 

adequado funcionamento das Superintendências Regionais do Trabalho (SRTs), com a finalidade de 201 

manter, aparelhar, reaparelhar e modernizar as unidades de atendimento ao cidadão; II) adequação 202 

da estrutura física, informatização dos serviços, aquisição de equipamentos de informática, instalação 203 

de redes de lógica e outros; e, III) contratos de fornecimento de energia elétrica e de água, telefone, 204 

aluguéis, serviços de limpeza e conservação, entre outros Declarou que atualmente as Unidades 205 
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Descentralizadas contavam com uma rede de 316 Agências, 89 Gerências e 27 Superintendências, 206 

com contingente aproximado de 6.200 servidores. O Coordenador-Geral da COPOL finalizou, 207 

registrando que era estimado o total de 666 contratos administrativos, todos ligados diretamente à 208 

manutenção das operações de atendimento ao público e à fiscalização do trabalho. O Presidente 209 

abriu as inscrições para manifestação. A Coordenadora-Geral da CGC observou a necessidade de ser 210 

atualizado, no SIOP, o cadastro da Ação 20Z3 (Apoio Operacional ao Pagamento do Seguro-211 

Desemprego e do Abono Salarial), pois ainda constava o seguinte produto: benefício processado. O 212 

Conselheiro Titular Representante do BNDES, Sr. Arthur Butter Nunes, relatou que considerava 213 

relevantes os recursos propostos para o Seguro-Desemprego Pescador Artesanal (SDPA), indagando 214 

se seria possível remanejar recursos entre as modalidades do seguro-desemprego. O Conselheiro da 215 

STRAB esclareceu que a projeção de recursos para o SDPA se dava a partir de informações prestadas 216 

pela Secretaria de Aquicultura e Pesca (SAP/MAPA) sobre o quantitativo de pescadores artesanais, 217 

acrescentando que era permitido o remanejamento de recursos entre as modalidades do seguro-218 

desemprego. O Conselheiro Titular Representante da CNTur, Sr. Virgílio Nelson da Silva Carvalho, 219 

observou que causava estranheza apenas R$1,00 milhão para a Ação 2553 (CTPS). A Coordenadora-220 

Geral da CGC ressaltou que a partir da implantação da Carteira de Trabalho Digital, que se encontrava 221 

na Ação 4741, sob gestão da DTI, passou-se a emitir poucas CTPS. O Conselheiro da STRAB 222 

complementou, registrando que havia um estoque de CTPS, que eram enviadas aos entes quando 223 

solicitado. O Presidente declarou que considerava reduzido o montante de recursos propostos para a 224 

CBO, mas que respeitava a proposta da área. O Coordenador-Geral da CGCIPE informou que se 225 

encontrava em tratativa parceria com a Organização Internacional do Trabalho (OIT) para o 226 

desenvolvimento de metodologia de atualização da CBO. Prosseguindo, o Presidente passou ao 227 

Subitem 1.5 - Pela Diretoria de Tecnologia da Informação – DTI/SGC/SE/ME. O Coordenador-Geral 228 

de Contratos e Aquisições de TI da Diretoria de Tecnologia da Informação da Secretaria de Gestão 229 

Corporativa da Secretaria Executiva (CGCAC/DTI/SGC/SE/ME), Sr. Uender Ferreira Amaral, relatou que a 230 

Ação 4741 (Cadastros Públicos e Sistemas de Integração das Ações de Trabalho e Emprego), no 231 

montante de R$192,32 milhões, tinha por objetivo atender despesa com a sustentação dos sistemas 232 

de operacionalização das políticas públicas de emprego, bem como o desenvolvimento de novas 233 

aplicações, por meio do Contrato DATAPREV nº 17/2021. Finalizando, informou os sistemas 234 

sustentados pelo mencionado Contrato: i) SD - Seguro Desemprego – Transacional; ii) ASPP - Sistema 235 

de Abono Salarial - Transacional iii) IMO – Transacional; iv) CAGED – Transacional; v) BGeTrab – Base 236 

de Gestão do eSocial – Trabalho; vi) SD - Seguro Desemprego – Base de Gestão; vii) Portal Emprega 237 
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Brasil; viii) Carteira de Trabalho; ix) PROGER – Base de Gestão; x) SIGOC – SGC-CTER; xi) IMO – Base de 238 

Gestão; xii) ASPP - Sistema de Abono Salarial - Base de Gestão; xiii) PROGER – Transacional; xiv) CBO – 239 

Transacional; xv) Painel de Monitoramento do Trabalho; xvi) SINPAT; xvii) Base de Gestão da Carteira 240 

de Trabalho – BGCTPS; xviii) Portal de Consulta Integrada; xix) Sistema de Gestão do Programa 241 

Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado – PNMPO; xx) SIGOC - Portal FAT; xxi) Portal da 242 

Transparência do Seguro-Desemprego; e, xxii) Serviços Especiais da Plataforma Trabalho. O 243 

Presidente indagou se havia algum questionamento sobre o subitem 1.5, em não havendo, abriu as 244 

inscrições para manifestação sobre a proposta orçamentária em geral. O Conselheiro Titular 245 

Representante da CUT, Sr. Quintino Marques Severo, manifestou preocupação com o baixo montante 246 

de recursos que estava sendo proposto para a ação de Qualificação Profissional, ressaltando a 247 

importância de maiores investimentos nessa ação para promover a colocação e recolocação de 248 

trabalhadores no mercado de trabalho. O Presidente observou que estava sendo proposto R$4,89 249 

bilhões para Reserva de Contingência, questionando se poderia ser utilizado parte desse recurso para 250 

melhorar a proposta orçamentária do SINE e da Qualificação Profissional. O Secretário-Executivo do 251 

CODEFAT esclareceu que as propostas de recursos eram apresentadas pelas áreas proponentes, as 252 

quais levavam em consideração a sua capacidade de execução. O Conselheiro da SPPE destacou que 253 

quanto maior o volume de recursos para o SINE, melhor, acrescentando que teriam capacidade de 254 

execução. O Conselheiro da CNTur enfatizou que, quanto mais atuante fosse a Rede SINE, e mais 255 

profissionais fossem qualificados, melhor seria para o desenvolvimento da economia. O Conselheiro 256 

Titular Representante da CNC, Sr. Ivo Dall’Acqua Júnior, defendeu um orçamento mais conservador, 257 

dada as incertezas futuras, acrescentando que não ficava confortável em propor aumento de 258 

recursos, pois entendia que as áreas apresentaram propostas de acordo com as suas capacidades de 259 

execução. O Conselheiro da STRAB informou que precisaria se ausentar, deixando voto favorável à 260 

proposta orçamentária, e contrário à aglutinação de ações. O Conselheiro da Força Sindical indicou a 261 

necessidade de o CODEFAT mostrar para a sociedade que aprovou recursos substanciais para o SINE e 262 

para a Qualificação Profissional. O Coordenador-Geral da CGOP declarou que o valor que estava 263 

sendo proposto para a Qualificação Profissional em 2022 (R$30,00 milhões) era superior ao valor 264 

aprovado na LOA/2021 (R$9,46 milhões), com a expectativa de incremento nos anos seguintes. 265 

Ponderou que a capacidade de execução do ME estava atrelada a capacidade de execução dos entes, 266 

os quais se encontravam em processo de adequação para executar os recursos do FAT. Diante das 267 

manifestações apresentadas, o Secretário-Executivo do CODEFAT indagou se seria razoável aumentar 268 

o valor da proposta da Qualificação Profissional para R$300,00 milhões, e repetir para o SINE o 269 
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mesmo valor proposto para 2021, ou seja, R$150,00 milhões, o que contou com a concordância dos 270 

Coordenadores-Gerais da CGOP e da CGSINE. O Conselheiro da CUT manifestou anuência com os 271 

novos valores, R$300,00 milhões para a Qualificação Profissional e R$150,00 milhões para o SINE, 272 

ressaltando a necessidade de defesa desses recursos para não serem reduzidos pela SOF após 273 

aprovado o orçamento do FAT, pelo CODEFAT. O Conselheiro Titular Representante da CNT, Sr. Caio 274 

Mário Álvares, indagou de onde sairiam os recursos para compor os aumentos para a Qualificação 275 

Profissional e o SINE. O Secretário -Executivo do CODEFAT explicou que os valores a serem acrescidos 276 

para as mencionadas ações seriam reduzidos da reserva de contingência. A Coordenadora-Geral da 277 

CGC reiterou a necessidade de manifestação do CODEFAT sobre a proposta de unificação das ações 278 

2C43, 20YY, 20Z3 e 4245. O Presidente declarou que, em razão do posicionamento do DEF e da 279 

STRAB, o Conselho se manifestava contrário à sugestão de unificação das 4 ações custeadas com 280 

recursos do FAT, acima referenciadas. O Presidente indagou se havia mais alguma manifestação, em 281 

não havendo, colocou a proposta orçamentária do FAT para o exercício de 2022, contemplando novos 282 

valores para o SINE (R$150,00 milhões) e para a Qualificação Profissional (R$300,00 milhões), em 283 

votação nominal, tendo sido aprovado por unanimidade pelos Conselheiros (as) Titulares da 284 

FAZENDA, BNDES, CUT, FORÇA SINDICAL, UGT, NCST, CTB, CNC, CNTur e CNT, e pelos Conselheiros 285 

Suplentes da SPPE, CNI e CNA, acrescentando que o Conselheiro Titular da CSB e o Conselheiro 286 

Suplente da STRAB, manifestaram voto favorável à aprovação do item em tela antes de deixarem a 287 

presente reunião. Na sequência, o Presidente passou ao tópico II – APRESENTAÇÃO: ITEM 2 - Tema: 288 

Análise de Impacto Regulatório (AIR) – Decreto nº 10.411, de 2020, pela Secretaria de Advocacia da 289 

Concorrência e Competitividade, da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e 290 

Competitividade (SEAE/SEPEC). O Representante da SEAE/SEPEC, Sr. Vitor Paulo Villarino Pinto, 291 

esclareceu que a Análise de Impacto Regulatório (AIR) era um processo sistemático de análise 292 

baseado em evidências que buscava avaliar, a partir da definição de um problema regulatório, os 293 

possíveis impactos das alternativas de ação disponíveis para o alcance dos objetivos pretendidos. 294 

Informou as etapas de identificação do problema e aplicabilidade: i) quando iniciar uma AIR: deve ser 295 

iniciada após a identificação de um problema regulatório, dada a oportunidade e conveniência, tais 296 

como, falha de mercado, riscos intangíveis, falha regulatória e falha institucional; ii) quem precisa 297 

fazer uma AIR: os órgãos e às entidades da administração pública federal direta, autárquica e 298 

fundacional, incluindo os colegiados; e, iii) quais atos devem ser submetidos a AIR: qualquer ato 299 

normativo inferior à Decreto; a edição, a alteração ou a revogação de atos normativos de interesse 300 

geral de agentes econômicos ou de usuários dos serviços prestados; e obrigações acessórias da 301 
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administração tributária e aduaneira. Observou que para casos específicos, o Decreto de AIR não se 302 

aplicava, ficando desobrigada a realização de AIR, a saber: I) de natureza administrativa – efeitos 303 

restritos ao âmbito interno; II) de efeitos concretos, destinados a disciplinar situação específica, cujos 304 

destinatários sejam individualizados – ex: licença, autorização, etc; III) execução orçamentária e 305 

financeira; IV) política cambial e monetária; V) segurança nacional; e, VI) que visem a consolidar 306 

outras normas sobre matérias específicas, sem alteração de mérito. Relatou os casos onde era 307 

dispensada AIR: i) urgência; ii) ato normativo destinado a disciplinar direitos ou obrigações definidos 308 

em norma hierarquicamente superior que não permita, técnica ou juridicamente, diferentes 309 

alternativas regulatórias; iii) baixo impacto; iv) atualização ou revogação de normas consideradas 310 

obsoletas, sem alteração de mérito; iv) preservar liquidez, solvência ou higidez; v) manter a 311 

convergência a padrões internacionais; vi) reduza exigências, obrigações, restrições, requerimentos 312 

ou especificações com o objetivo de diminuir os custos regulatórios; e, vii) revise normas 313 

desatualizadas para adequá-las ao desenvolvimento tecnológico consolidado internacionalmente, nos 314 

termos do disposto no Decreto nº 10.229, de 5 de fevereiro de 2020. Destacou que nas hipóteses de 315 

dispensa, seria elaborada nota técnica ou documento equivalente, e disponibilizado no sítio 316 

eletrônico do órgão. Ressaltou que os atos normativos cuja AIR tenha sido dispensada em razão de 317 

urgência, seriam objeto de Análise de Resultado Regulatório (ARR) no prazo de até três anos, contado 318 

da data de sua entrada em vigor. Explicou que ARR era a verificação dos efeitos decorrentes da edição 319 

de ato normativo, considerados o alcance dos objetivos originalmente pretendidos e os demais 320 

impactos observados sobre o mercado e a sociedade. Prosseguindo, apresentou as etapas do 321 

processo de análise: I) identificação dos atores afetados; ii) definição dos objetivos; iii) mapeamento 322 

das alternativas e experiências; iv) análise de impacto e riscos; v) definição da melhor alternativa; e, 323 

vi) definição das estratégias de implementação e monitoramento. Observou que a Análise de Impacto 324 

e Riscos deveria utilizar uma das seguintes metodologias: multicritério, custo-benefício, custo-325 

efetividade; custo (Standard Cost Model), risco ou risco-risco. Esclareceu que a metodologia deveria 326 

ser justificada e apresentar o comparativo entre as alternativas sugeridas, acrescentando que poderia 327 

ser escolhida outra metodologia, desde que se justificasse tratar da metodologia mais adequada para 328 

a resolução do caso concreto. O Representante da SEAE finalizou, ressaltando que o Decreto 329 

estabelecia a obrigatoriedade de participação social para as agências reguladoras, sendo facultativo 330 

para os demais órgãos da administração pública federal. O Presidente agradeceu pela apresentação e, 331 

em seguida, abriu as inscrições para manifestação. O Secretário-Executivo do CODEFAT observou que 332 

a AIR já era uma realidade para o ME desde o mês de abril do corrente, acrescentando que as 333 
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propostas de resoluções apresentadas ao Conselho já vinham acompanhada de manifestação sobre 334 

AIR. Indagou se seria necessária uma norma infralegal (resolução do CODEFAT) para tratar de AIR. O 335 

Representante da SEAE esclareceu que não haveria necessidade, ressaltando que a avalição sobre AIR 336 

era efetuada apenas com base no Decreto nº 10.411, de 2020. A Coordenadora-Geral da CGC 337 

destacou que o CODEFAT já estava recebendo análise preliminar de AIR das áreas proponentes. 338 

Questionou ao Representante da SEAE se ele tinha conhecimento de algum conselho submeter 339 

matéria de deliberação à consulta pública. O Representante da SEAE informou que não tinha 340 

conhecimento, acrescentando que a consulta pública era enriquecedora, porém não era obrigatória. 341 

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e esgotada a Pauta, o Presidente deu por encerrada a 342 

reunião, agradecendo a presença de todos. E, para constar, eu, Gustavo Alves Tillmann, Secretário-343 

Executivo do CODEFAT, lavrei a presente Ata que, após aprovada, será assinada pelo Presidente do 344 

CODEFAT, demais membros do Colegiado e por mim. 345 
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