
CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR 

ATA DA 163ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CODEFAT 

 
DATA: 22 de julho 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; Lizane 

Soares Ferreira, Conselheira Titular Representante do MAPA; 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/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); Altino Guilherme Bastos Joia, 

Conselheiro Suplente Representante do BNDES; 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; Gilberto Porcello Petry, Conselheiro Titular Representante da CNI; Tatiana 

Thome de Oliveira, Conselheira Titular Representante da CONSIF; Ivo Dall’Acqua Júnior, Conselheiro 

Titular Representante da CNC; Roberto Lúcio Rocha Brant, Conselheiro Titular Representante da CNA; 

Virgílio Nelson da Silva Carvalho, Conselheiro Titular Representante da CNTur; e, Caio Mário Alvares, 

Conselheiro Titular Representante da CNT. 

CONVIDADOS: Stela Maris Monteiro Simão, Representante da Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional (PGFN-Trabalho); Davidson Magalhães, Presidente do FONSET e Dorywillians Azevedo, 

Representante do FONSET. 

 

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

início a Centésima Sexagésima Terceira 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, deu início à reunião. Informou que o Conselheiro Titular 5 

Representante da CSB; Sr. José Avelino Pereira, havia lhe comunicado que não poderia participar da 6 

presente reunião, mas que deixava voto aos itens de deliberação acompanhando a maioria dos 7 

conselheiros da Bancada dos Trabalhadores. Na sequência, passou a palavra à Secretaria Executiva do 8 

CODEFAT para prestar os informes iniciais. O Secretário-Executivo do CODEFAT, Sr. Gustavo Alves 9 

Tillmann, registrou a primeira participação em reunião do CODEFAT da Sra. Tatiana Thome de 10 

Oliveira, Conselheira Titular Representante da CONSIF. Relatou que seria encaminhado Calendário de 11 
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Reuniões do CODEFAT e do GTFAT, atualizado, contendo novas datas para as reuniões de setembro a 12 

novembro, com vistas a atender ao disposto no Decreto nº 10.139, de 2019, que dispõe sobre a 13 

revisão e a consolidação dos atos normativos inferiores a decreto, no caso, quanto a entrada em vigor 14 

das resoluções. O Conselheiro Titular Representante da CUT, Sr. Quintino Marques Severo, informou 15 

que precisaria se ausentar por volta das 15h para comparecimento à consulta médica. Na sequência, 16 

o Presidente passou ao tópico II – APROVAÇÃO DE ATA: ITEM 1 – Ata da 162ª Reunião Ordinária e 17 

73º Reunião Extraordinária, realizadas em 26 de maio e 15 de junho de 2021, respectivamente. O 18 

Presidente indagou se havia alguma manifestação, em não havendo, colocou o item em votação, 19 

tendo sido aprovado por unanimidade. Prosseguindo, passou ao tópico III – ASSUNTOS PARA 20 

DELIBERAÇÃO: ITEM 2 - Proposta de Resolução que aprova a Prestação de Contas do Fundo de Aval 21 

para a Geração de Emprego e Renda – FUNPROGER, relativa ao Exercício de 2020. O Coordenador-22 

Geral de Recursos Financeiros do Departamento de Gestão de Fundos da Secretaria Especial de 23 

Fazenda (CGFIN/DEF/FAZENDA/ME), Sr. Paulo César Bezerra de Souza, declarou que o FUNPROGER 24 

possuía natureza contábil (destinado à execução de despesas) e havia sido instituído pela Lei nº 9.872, 25 

de 23 de novembro de 1999, sendo regido por regulamento aprovado pela Resolução CODEFAT nº 26 

409, de 28 de outubro de 2004. Esclareceu que o FUNPROGER tinha por finalidade prestar garantia 27 

complementar nos financiamentos concedidos pelas instituições financeiras, tendo como público alvo 28 

os empreendedores financiados no âmbito do PROGER Urbano Investimento e do Programa Nacional 29 

de Microcrédito Produtivo Orientado (PNMPO), este último englobando as Cooperativas de Crédito e 30 

as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP). Observou que o Banco do Brasil 31 

atuava como Gestor do Fundo, o qual contava com os seguintes Agentes Financeiros: i) Banco do 32 

Brasil – BB; ii) Caixa Econômica Federal - CAIXA; iii) Banco do Nordeste – BNB; e, iv) Banco da 33 

Amazônia – BASA. Na sequência, relatou as principais regras do FUNPROGER: I) Garantia máxima: até 34 

80% do valor financiado, sendo de até 100% no caso das OSCIP; II) Valor máximo garantido por 35 

mutuário: até R$240,0 mil para empreendedores no âmbito do PROGER Urbano, e até R$800,0 mil 36 

para instituições no âmbito do PNMPO; III) Assunção de risco pelo Fundo: limitada a 11 vezes o seu 37 

patrimônio ativo; e, IV) Índice máximo de inadimplência, ou stop loss: até 7%, exceto para as linhas 38 

Novo Empreendedor, Jovem Empreendedor do PROGER e linhas do PNMPO. Destacou que o 39 

FUNPROGER iniciou as contratações a partir do ano 2000, ressaltando que em 2006 apresentou os 40 

maiores resultados, garantindo 81.338 operações, seguido por queda, que se acentuou a partir de 41 

2010, em virtude das instituições financeiras terem atingido o stop loss, ficando assim impedidas de 42 

buscarem honras de aval. Na sequência, declarou que, até o exercício de 2020, foram registradas 43 
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574.435 operações garantidas pelas instituições financeiras, assim distribuídas em número de 44 

operações por agente financeiro e percentual sobre o total de operações garantidas, 45 

respectivamente: i) BB: 550.244 operações - 95,79%; ii) BNB: 23.870 operações - 4,16%; iii) CAIXA: 248 46 

operações - 0,04%; e, iv) BASA: 73 operações - 0,01%. Em seguida, apresentou a distribuição das 47 

operações garantidas por linha de crédito, até dezembro de 2020, e o percentual sobre o total de 48 

operações garantidas, respectivamente, conforme a seguir: I) Micro e Pequenas Empresas: 261.547 49 

operações - 45,53%; II) Empreendedor Popular: 158.813 operações - 27,65%; III) Professor: 109.876 50 

operações - 19,13%; IV) Profissional Liberal: 23.937 operações - 4,17%; V) Cooperativa: 15.756 51 

operações - 2,74%; VI) Turismo: 3.561 operações - 0,62%; VII) Novo Empreendedor: 876 operações - 52 

0,15%; e, VIII) Jovem Empreendedor: 69 operações - 0,01%. Prosseguindo, explicou que, nesse mesmo 53 

período, o valor garantido pelas instituições financeiras somou a importância de R$6,63 bilhões, 54 

tendo o Banco do Brasil garantido 98,55% deste total (R$6,54 bilhões), o Banco do Nordeste 1,31% 55 

(R$87,02 milhões), a CAIXA 0,07% (R$4,60 milhões) e o Banco da Amazônia 0,06% (R$4,40 milhões). 56 

Quanto à distribuição do valor garantido por Linha de Crédito, destacou que 77,98% haviam sido 57 

destinados a Micro e Pequenas Empresas (R$5,17 bilhões), 8,22% a Empreendedor Popular (R$545,00 58 

milhões), 6,10% à Cooperativas (R$404,81 milhões), 3,36% a Professor (R$222,79 milhões), 2,20% a 59 

Turismo (R$145,84 milhões), 1,88% a Profissional Liberal (R$125,00 milhões), 0,25% a Novo 60 

Empreendedor (R$16,38 milhões), e 0,01% a Jovem Empreendedor (R$0,85 milhão). Explicou que 61 

desde 2011 o FUNPROGER se encontrava estagnado em decorrência de alta inadimplência e grande 62 

dificuldade de recuperação de crédito. Declarou que não houve registro de contratação de operação 63 

com aval do FUNPROGER em 2020, repetindo-se assim o mesmo cenário dos exercícios de 2013 em 64 

diante. Em seguida, apresentou um diagnóstico da situação do Fundo, conforme a seguir: i) entre 65 

2000 e 2012 concedeu aval a 574.435 operações, das quais 74.516 operações foram honradas; ii) 66 

agentes financeiros se encontravam no limite máximo de inadimplência, ou seja, stop loss de 7%; 67 

estando assim impossibilitados de solicitar honra de aval; iii) dificuldade de recuperação de crédito 68 

em função da impossibilidade de concessão de abatimento negocial e pelo longo prazo de 69 

inadimplência das operações, ficando assim fora da esteira de cobrança; iv) surgimento de novos 70 

fundos garantidores em 2009 (Fundo de Garantia de Operações – FGO e Fundo Garantidor para 71 

Investimentos – FGI), privados, e mais flexíveis na forma de atuação; e, v) em razão das políticas 72 

institucionais, os agentes financeiros deixaram de operar com o Fundo. Declarou que o FUNPROGER, 73 

ao final de 2020, contava com margem operacional de R$5,35 bilhões para garantia de operações de 74 

crédito, mas que desde 2011 não recebia solicitação de aval, haja vista o atingimento do stop loss 75 
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pelos agentes financeiros. Em seguida, assinalou os principais indicadores do Fundo, em valores 76 

acumulados até 2020: A) Indicador de Inadimplência – 7,2%; B) Indicador de Operações Honradas – 77 

13,0%, tendo honrado 74.516 operações do total de 574.435 operações avalizadas; e, C) Indicador de 78 

Crédito Recuperado – 16,1%, referente a recuperação de R$113,89 milhões do montante de R$707,28 79 

milhões honrados. Observou que o Fundo, em 2020, havia registrado resultado superavitário de 80 

R$28,84 milhões (receitas de R$28,89 milhões e despesas de R$58,00 mil), ressaltando, quanto às 81 

despesas, que se tratava de despesa administrativa relativa à contratação de auditoria independente, 82 

conforme autorizado pelo CODEFAT. Prosseguindo, apresentou os grandes números do FUNPROGER 83 

em 2020, conforme a seguir: i) Resultado: R$28,84 milhões; ii) Disponibilidades: R$476,55 milhões; iii) 84 

Aporte de recursos: R$0,00; iv) Patrimônio Ativo: R$486,34 milhões; v) Patrimônio Líquido: R$486,32 85 

milhões; vi) Valores honrados a recuperar: R$2,49 bilhões; vii) Alavancagem máxima, correspondente 86 

a 11 vezes o patrimônio ativo: R$5,35 bilhões; viii) Comprometimento com aval: R$0,00; e, ix) 87 

Comprometimento com Alavancagem: 0,0%. Apontou os principais resultados do FUNPROGER ao final 88 

do exercício de 2020: I) resultado nominal superavitário em R$28,84 milhões, sendo este valor 46,49% 89 

inferior ao registrado em 2019 no montante de R$53,89 milhões; e, II) resultado econômico 90 

superavitário, fechando o exercício com Patrimônio Líquido de R$486,32 milhões, um crescimento de 91 

6,3% em relação a 2019, quando registrou R$457,48 milhões. Em seguida, relatou que o Conselho, 92 

por meio da Resolução CODEFAT nº 795, de 2 de agosto de 2017, instituiu Grupo de Trabalho Especial 93 

(GTE) para estudar o saneamento do FUNPROGER, cujo resultado foi uma proposta de Projeto de Lei 94 

(PL), a qual foi aprovada pelo Colegiado em sua 151ª Reunião Ordinária, realizada em 19 de dezembro 95 

de 2018. Ressaltou que a Consultoria Jurídica, do então Ministério do Trabalho, havia se manifestado 96 

pela constitucionalidade da referida proposta de Projeto de Lei, a qual foi devolvida à Secretaria 97 

Executiva do CODEFAT para avaliação dos dirigentes do Ministério da Economia (novo Governo). 98 

Destacou os principais pontos do PL: i) possibilitar a concessão de aval de carteira de operações de 99 

crédito, além da concessão do aval de operações; ii) ampliar as linhas de crédito que poderiam contar 100 

com aval do FUNPROGER, além das linhas lastreadas com recursos do FAT, a critério do CODEFAT; e, 101 

iii) possibilitar a recuperação de créditos honrados pelo Fundo, com a utilização de metodologia de 102 

abatimento negocial. Relatou que o Banco do Brasil, gestor do FUNPROGER, em nova avaliação, 103 

concluiu que o modelo do Fundo não se sustentava. Declarou que o DEF havia solicitado ao gestor do 104 

Fundo o encaminhamento de uma nova proposta, acrescentando que a Secretaria Especial de 105 

Produtividade, Emprego e Competitividade (SEPEC/ME) estava trabalhando na elaboração de uma 106 

proposta alternativa. O Coordenador-Geral da CGFIN finalizou, declarando que face a documentação 107 
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apresentada pelo gestor do Fundo e as manifestações favoráveis das auditorias interna e 108 

independente quanto à posição financeira, contábil e patrimonial do Fundo, propunha-se a aprovação 109 

da Prestação de Contas do FUNPROGER. O Presidente registrou que considerava lamentável a 110 

inoperância do FUNPROGER desde 2013, ressaltando que o Fundo havia sido criado para auxiliar os 111 

tomadores de crédito no oferecimento de garantia junto às instituições financeiras. Em seguida, abriu 112 

as inscrições para manifestação. O Secretário-Executivo do CODEFAT relatou que o FUNPROGER, da 113 

forma como foi concebido, não se adequava à realidade atual, acrescentando que se encontrava em 114 

discussão, no âmbito da SEPEC, um novo modelo para o Fundo. O Conselheiro Suplente 115 

Representante da SPPE, Sr. Walter Shigueru Emura, esclareceu que a SEPEC estava em interlocução 116 

com diversas áreas do ME (PGFN, STN e DEF) no sentido de discutir uma nova modelagem para o 117 

FUNPROGER, acrescentando que em uma próxima reunião do CODEFAT apresentariam informações 118 

atualizadas sobre o status em que se encontrava essa tarefa. O Conselheiro Titular Representante da 119 

CNI, Sr. Gilberto Porcello Petry, observou a necessidade de se estabelecer mecanismo que permitisse 120 

dar desconto sobre as operações inadimplentes, visando a recuperação de ao menos parte dos 121 

recursos emprestados com o aval do FUNPROGER. O Coordenador-Geral da CGFIN informou que fazia 122 

parte das discussões a questão do abatimento negocial, visando propiciar a recuperação de recursos. 123 

O Presidente indagou se havia mais alguma manifestação, em não havendo, colocou o item em 124 

votação nominal, tendo sido aprovado por unanimidade pelos Conselheiros (as) Titulares do MAPA, 125 

CUT, FORÇA SINDICAL, UGT, NCST, CTB, CNI, CONSIF, CNC, CNA, CNTur e CNT, e pelos Conselheiros 126 

Suplentes da STRAB, SDIC, SPPE e BNDES, ratificando que o Conselheiro Titular da CSB deixou voto 127 

acompanhando a maioria da Bancada dos Trabalhadores. Em seguida, informou que os itens 3 e 4 128 

seriam apresentados em bloco. Assim, o Presidente passou ao ITEM 3 - Proposta de Resolução que 129 

dispõe sobre o planejamento das ações de qualificação social e profissional, a serem executadas 130 

pela União e pelas esferas de governo que aderirem ao SINE, a fim de dar cumprimento ao que 131 

dispõem o art. 9º, § 3º, e o art. 13, § 6º, da Resolução nº 905, de 26 de maio de 2021. O 132 

Coordenador-Geral de Operação da Subsecretaria de Capital Humano da Secretaria de Políticas 133 

Públicas de Emprego da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade 134 

(CGOP/SUCAP/SPPE/SEPEC/ME), Sr. Denis dos Santos Freitas, relatou que a proposta em tela visava 135 

promover a distribuição dos recursos comuns do FAT, de acordo com os critérios estabelecidos no art. 136 

13 da Resolução CODEFAT nº 905, de 26 de maio de 2021, aos estados e aos municípios que 137 

manifestaram interesse em receber transferências automáticas entre fundos para o bloco de ações e 138 

serviços "Qualificação Social e Profissional" no exercício de 2021, a saber: Bahia, Ceará, Goiás, Mato 139 
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Grosso, Mato Grosso do Sul, Sergipe, Roraima, Belo Horizonte-MG, Campina Grande-PB, Cuiabá-MT, 140 

Itaboraí-RJ, Rio de Janeiro-RJ, São Bernardo do Campo-SP e Uberaba-MG. Na sequência, o Presidente 141 

passou ao ITEM 4 - Proposta de Resolução que altera a de nº 905, de 26 de maio de 2021, que 142 

dispõe sobre a oferta do bloco de ações e serviços “Qualificação Social e Profissional” no âmbito do 143 

Sistema Nacional de Emprego – SINE e estabelece os critérios para as respectivas transferências 144 

automáticas aos Fundos do Trabalho dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, nos termos 145 

do artigo 12 da Lei nº 13.667, de 17 de maio de 2018. O Coordenador-Geral da CGOP declarou que a 146 

proposta em tela visava autorizar, no caso de haver recursos remanescentes da distribuição, que o 147 

montante fosse redistribuído aos entes de maneira proporcional aos recursos próprios por eles 148 

alocados aos respectivos fundos para o exercício, ficando suspensa a aplicação da limitação de que 149 

tratava o art. 9º, §1º da Resolução CODEFAT nº 905, de 2021 (§1º O valor a ser transferido pela União 150 

aos entes à luz do que dispõe o caput limitar-se-á ao montante dos recursos próprios por eles alocado 151 

em seus respectivos planos de ações e serviços). O Presidente abriu as inscrições para manifestação. O 152 

Presidente do FONSET, Sr. Davidson Magalhães, indagou como era calculado o índice para a 153 

distribuição dos recursos para a qualificação profissional. O Coordenador-Geral da CGOP esclareceu 154 

que o índice era obtido pela razão entre o valor alocado no orçamento do ente parceiro para a ação 155 

de qualificação profissional e a sua população segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 156 

Estatística – IBGE. O Presidente indagou se havia mais alguma manifestação, em não havendo, 157 

colocou os itens 3 e 4 em votação nominal, tendo sido aprovados por unanimidade pelos Conselheiros 158 

(as) Titulares do MAPA, CUT, FORÇA SINDICAL, UGT, NCST, CTB, CNI, CONSIF, CNC, CNA, CNTur e CNT, 159 

e pelos Conselheiros Suplentes da STRAB, SDIC, SPPE e BNDES, acrescentando o voto do Conselheiro 160 

Titular da CSB acompanhando a maioria da Bancada dos Trabalhadores. Prosseguindo, passou ao 161 

ITEM 5 - Proposta de Resolução que dispõe sobre o percentual mínimo de contrapartida, 162 

exclusivamente financeira, a ser observado pelos entes parceiros do Sistema Nacional de Emprego – 163 

Sine, em suas leis orçamentárias, em atendimento ao disposto no §4º do art. 83 da Lei nº 14.116, de 164 

31 de dezembro de 2020, como requisito para o recebimento de transferência automática de 165 

recursos financeiros do Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT, no exercício de 2021. A 166 

Coordenadora-Geral – Substituta do Sistema Nacional de Emprego da Subsecretaria de Emprego da 167 

Secretaria de Políticas Públicas de Emprego da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e 168 

Competitividade (CGSINE/SEMP/SPPE/SEPEC/ME), Sra. Jociany Monteiro Luz, declarou que a proposta 169 

em tela visava estabelecer em 2% o percentual mínimo de contrapartida, exclusivamente financeira, a 170 

ser observado pelos entes parceiros do SINE, em suas leis orçamentárias. Ressaltou que o objetivo era 171 
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atender ao disposto no §4º do art. 83 da Lei nº 14.116, de 31 de dezembro de 2020, como requisito 172 

para o recebimento de transferência automática de recursos financeiros do FAT, comuns ou oriundos 173 

de emendas parlamentares com beneficiários predeterminados, no exercício de 2021. Acrescentou 174 

que o percentual mínimo de contrapartida seria aplicado sobre os valores previstos para serem 175 

transferidos no exercício de 2021, considerando inclusive os valores inscritos em restos a pagar do 176 

orçamento de 2020. O Presidente abriu as inscrições para manifestação. O Conselheiro Suplente 177 

Representante da STRAB, Sr. Sylvio Eugênio de Araújo Medeiros, indagou se havia histórico de qual 178 

seria a média de contrapartida financeira dos entes parceiros. A Coordenadora-Geral da CGSINE – 179 

Substituta esclareceu que a média era de 5%, mas que a partir do exercício de 2020 foi estabelecido o 180 

percentual mínimo de 2%. A Coordenadora-Geral de Colegiados do Departamento de Gestão de 181 

Fundos da Secretaria Especial de Fazenda (CGC/DEF/FAZENDA/ME), Sra. Suely Barrozo Lopes, 182 

complementou, destacando que 5% era a média quando da modalidade de convênio, observando que 183 

a partir de 2020, com a transferência de recursos na modalidade Fundo a Fundo, passou-se a exigir 184 

uma contrapartida financeira mínima de 2%. Observou que os entes parceiros, em geral, já alocavam 185 

recursos próprios em percentual superior a esse de 2% que estava sendo proposto no momento. O 186 

Conselheiro Titular Representante da CNTur, Sr. Virgílio Nelson da Silva Carvalho, questionou se o 187 

aporte de recursos, pelo ente parceiro, ocorria antes da alocação dos recursos pelo ME. O Presidente 188 

esclareceu que o ente parceiro já deveria informar o valor da contrapartida financeira no momento 189 

da apresentação da proposta ao ME. O Presidente do FONSET ponderou que 19 unidades da 190 

federação tiveram recursos cancelados, sugerindo a realização de uma reunião com a participação do 191 

Fórum e de técnicos do ME visando identificar onde estava o problema. O Presidente ressaltou que o 192 

Presidente do FONSET havia efetuado essa mesma solicitação na última reunião do CODEFAT, 193 

acrescentando que na mesma ocasião requereu à Secretaria Executiva do CODEFAT providências para 194 

atendimento da demanda do Fórum. Assim, informou que na manhã do presente dia, haviam sido 195 

encaminhadas ao Conselho, e também ao FONSET, via mensagem eletrônica da Secretaria Executiva 196 

do CODEFAT, informações das áreas pertinentes da SPPE sobre os repasses dos recursos do FAT. O 197 

Presidente do FONSET, após abrir sua caixa de e-mail, confirmou o recebimento da mensagem 198 

eletrônica, agradecendo pelo atendimento da demanda. O Presidente indagou se havia mais alguma 199 

manifestação, em não havendo, colocou o item em votação nominal, tendo sido aprovado por 200 

unanimidade pelos Conselheiros (as) Titulares do MAPA, FORÇA SINDICAL, UGT, NCST, CTB, CNI, 201 

CONSIF, CNC, CNA, CNTur e CNT, e pelos Conselheiros Suplentes da STRAB, SDIC, SPPE e BNDES, 202 

acrescentando o voto do Conselheiro Titular da CSB acompanhando a maioria da Bancada dos 203 



 8 

Trabalhadores. Em seguida, passou ao ITEM 6 - Proposta de Resolução que dispõe sobre os critérios 204 

para a distribuição das transferências automáticas de recursos comuns do FAT, no exercício de 205 

2021, para a execução das ações e serviços do Bloco de Fomento à Geração de Emprego e Renda, de 206 

trata a Resolução CODEFAT nº 879, de 24 de setembro de 2020, no âmbito do Sistema Nacional de 207 

Emprego. A Coordenadora-Geral de Fomento à Geração de Emprego da Subsecretaria de Emprego da 208 

Secretaria de Políticas Públicas de Emprego da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e 209 

Competitividade (CGEM/SEMP/SPPE/SEPEC/ME), Sra. Lucilene Estevam Santana, relatou que a 210 

presente proposta visava estabelecer, para o exercício de 2021, os critérios para a distribuição das 211 

transferências automáticas de recursos comuns do FAT para a execução das ações e serviços do Bloco 212 

de Fomento à Geração de Emprego e Renda, de que tratava a Resolução CODEFAT nº 879, de 24 de 213 

setembro de 2020, no âmbito do SINE. Observou que a proposta dispunha que a distribuição dos 214 

recursos, para os municípios que cumpriram os requisitos referentes à manifestação de interesse 215 

previstos no art. 4º da Resolução CODEFAT nº 879, de 2020, e demais atos normativos 216 

complementares, expedidos pela Secretaria de Políticas Públicas de Emprego, seria realizada com 217 

base na razão entre o orçamento da União alocado para as transferências automáticas do Bloco de 218 

Fomento e a população dos entes elegíveis estimada em 2020, mediante informação disponibilizada 219 

pelo IBGE. Declarou que, segundo a proposta em tela, havendo recursos remanescentes da 220 

distribuição ou suplementação orçamentária, o montante seria redistribuído proporcionalmente 221 

entre os entes elegíveis. Registrou a dispensa e a não aplicabilidade de Análise de Impacto 222 

Regulatório (AIR) sobre a proposta de resolução em referência. A Coordenadora-Geral da CGEM 223 

finalizou, ressaltando que havia urgência para que a presente proposta de resolução começasse a 224 

produzir seus efeitos na data de sua publicação, uma vez que, após aprovada a distribuição de 225 

recursos pelo Colegiado, os entes parceiros ainda deverão elaborar plano de ações e serviços para 226 

aprovação do respectivo Conselho do Trabalho, Emprego e Renda (CTER) da localidade. O Presidente 227 

abriu as inscrições para manifestação. O Secretário-Executivo do CODEFAT observou que estava 228 

sendo promovida alteração das datas das reuniões do CODEFAT para atendimento ao disposto no art. 229 

4º do Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019, o qual dispunha que os atos normativos 230 

estabeleceriam data certa para a sua entrada em vigor e para a sua produção de efeitos, devendo ser 231 

de, no mínimo, uma semana após a data de sua publicação; e sempre no primeiro dia do mês ou em 232 

seu primeiro dia útil. Esclareceu que o parágrafo único do art. 4º do Decreto nº 10.139, de 2019, 233 

estabelecia que, diante de hipótese de urgência justificada em expediente administrativo, não se 234 

aplicava o disposto no artigo, ou seja, a vigência do ato normativo se daria a partir de sua publicação. 235 
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Diante do exposto, indagou se poderia ser alterada a data de vigência para o primeiro dia útil do mês 236 

subsequente, como as demais resoluções constantes da pauta da presente reunião. A Coordenadora-237 

Geral da CGEM esclareceu que a solicitação de urgência para vigência imediata da presente resolução 238 

se deu quando apresentou a proposta ao GTFAT no mês de junho, observando que, nesse momento, 239 

não haveria prejuízo. Assim, concordou que fosse alterada a data de entrada em vigência da 240 

resolução em tela para o primeiro dia útil do mês de agosto. O Presidente indagou se havia mais 241 

alguma manifestação, em não havendo, colocou o item em votação nominal, com data de vigência a 242 

partir do primeiro dia útil do mês de agosto, tendo sido aprovado por unanimidade pelos 243 

Conselheiros (as) Titulares do MAPA, UGT, NCST, CTB, CNI, CONSIF, CNC, CNA, CNTur e CNT, e pelos 244 

Conselheiros Suplentes da STRAB, SDIC, SPPE e BNDES, acrescentando o voto do Conselheiro Titular 245 

da CSB acompanhando a maioria da Bancada dos Trabalhadores. Na sequência, passou ao ITEM 7 - 246 

Proposta de Resolução que dispõe sobre a autorização de remanejamentos de recursos do 247 

Orçamento do FAT do exercício de 2021, das Ações 2C43 e 20JT para a Ação 4741; da Ação 2553 248 

para a Ação 4245; e remanejamento entre modalidades de aplicação da Ação 4815. O Presidente 249 

ressaltou que o presente item estava dividido em cinco subitens. Assim, passou ao Subitem 7.1.- Pela 250 

Coordenação-Geral de Recursos Financeiros do Departamento de Gestão de Fundos da Secretaria 251 

Especial de Fazenda (CGFIN/DEF/FAZENDA/ME). O Coordenador-Geral da CGFIN relatou que a 252 

proposta em tela visava autorização do CODEFAT para remanejamentos de recursos do Orçamento do 253 

FAT do exercício de 2021, na forma a seguir: i) R$499,2 mil da ação 2C43 – Gestão do Fundo de 254 

Amparo ao Trabalhador e R$800,0 mil da ação 20JT – Gestão do Sistema Nacional de Emprego para a 255 

ação 4741 - Cadastros Públicos e Sistemas de Integração das Ações de Trabalho e Emprego; ii) 256 

R$670,0 mil da ação 2553 - Identificação da População por meio da Carteira de Trabalho e Previdência 257 

Social para a ação 4245 -Classificação Brasileira de Ocupações; e, iii) R$390,0 mil de custeio para 258 

investimento no âmbito da ação 4815 – Funcionamento das Unidades Descentralizadas. Em seguida, o 259 

Presidente passou ao Subitem 7.2 - Pela Coordenação-Geral de Colegiados do Departamento de 260 

Gestão de Fundos da Secretaria Especial de Fazenda (CGC/DEF/FAZENDA/ME). A Coordenadora-261 

Geral da CGC destacou que o remanejamento de R$499,2 mil, da ação 2C43 (Gestão do FAT) para a 262 

ação 4741 (Sistemas do FAT), tinha por objetivo suplementar recursos para custear sistemas do 263 

CODEFAT (DATAPREV) como o Sistema de Gestão dos Conselhos do Trabalho, Emprego e Renda (SGC-264 

CTER). Prosseguindo, o Presidente passou ao Subitem 7.3. - Pela Coordenação-Geral do Sistema 265 

Nacional de Emprego da Subsecretaria de Emprego da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego 266 

da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade 267 
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(CGSINE/SEMP/SPPE/SEPEC/ME). A Coordenadora-Geral da CGSINE - Substituta observou que o 268 

remanejamento de R$800,0 mil, da ação 20JT (Gestão do SINE) para a ação 4741 (Sistemas do FAT), 269 

visava atender necessidades que não foram anteriormente mapeadas: i) adequação das plataformas à 270 

Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD; ii) consultoria para troca de chaves do sistema para CPF; iii) 271 

ajustes na Base de Gestão para inclusão do Novo SINE e do SINE Aberto; iv) adequação do Novo SINE 272 

ao Decreto nº 8.936/2016 e ao Decreto nº 10.331/2020; e, v) correção de erros no acesso às 273 

plataformas digitais do SINE. Na sequência, o Presidente passou ao Subitem 7.4 - Pela Coordenação-274 

Geral de Unidades Descentralizadas da Secretaria de Trabalho da Secretaria Especial de Previdência 275 

e Trabalho (CGUD/STRAB/SEPRT/ME). O Coordenador-Geral da CGUD, Sr. Antônio Carlos Fontoura, 276 

ressaltou que o remanejamento de R$390,0 mil de custeio para investimento, no âmbito da ação 277 

4815 (Funcionamento das Unidades Descentralizadas) visava atender às necessidades regionais de 278 

aquisição de equipamentos básicos e necessários à continuidade das operações nas Unidades 279 

Descentralizadas, como, por exemplo, computadores, nobreaks, centrais telefônicas, etc. Em seguida, 280 

o Presidente passou ao Subitem 7.5 - Pela Coordenação-Geral de Cadastros, Identificação 281 

Profissional e Estudos da Subsecretaria de Políticas Públicas de Trabalho da Secretaria de Trabalho 282 

da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho (CGCIPE/SPPT/STRAB/SEPRT/ME). O Coordenador-283 

Geral da CGCIPE, Sr. Felipe Vella Pateo, destacou que o remanejamento de R$670,0 mil da ação 2553 284 

(CTPS) para a ação 4245 (CBO) permitiria: i) a ampliação de cerca de 300 ocupações, ressaltando que 285 

anualmente eram mapeadas em torno de 600 ocupações no Quadro Brasileiro de Qualificações – 286 

QBQ; e, ii) a convalidação de, pelo menos, mais duas famílias ocupacionais. Finalizada as 287 

apresentações, o Presidente destacou que as propostas de alteração do orçamento do FAT passaram 288 

a ser submetidas à deliberação do CODEFAT a partir de recomendação da Controladoria-Geral da 289 

União – CGU. O Presidente indagou se havia alguma manifestação, em não havendo, colocou o item 290 

em votação nominal, tendo sido aprovado por unanimidade pelos Conselheiros (as) Titulares do 291 

MAPA, FORÇA SINDICAL, UGT, NCST, CTB, CNI, CONSIF, CNC, CNA, CNTur e CNT, e pelos Conselheiros 292 

Suplentes da STRAB, SDIC, SPPE e BNDES, acrescentando o voto do Conselheiro Titular da CSB 293 

acompanhando a maioria da Bancada dos Trabalhadores. Prosseguindo, passou ao ITEM 8 - Propostas 294 

de Resolução revisadas em atendimento ao Decreto nº 10.139, de 2019 – Etapa 4 do Cronograma 295 

(até 31.08.2021). O Presidente informou que o presente item estava dividido em dois subitens. Assim, 296 

passou ao Subitem 8.1 TEMA: GESTÃO FINANCEIRA DO FAT. 8.1.1. Proposta de Resolução que 297 

revoga expressamente Resoluções do CODEFAT cuja eficácia ou validade encontram-se 298 

prejudicadas, nos termos do Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019, que dispõe sobre a 299 
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revisão e a consolidação dos atos normativos inferiores a decreto. O Coordenador-Geral da CGFIN 300 

relatou que a proposta em referência visava promover a revogação expressa de 46 Resoluções do 301 

CODEFAT com eficácia ou validade exauridas no tempo ou tacitamente revogadas por outras 302 

supervenientes, sendo 1 relativa ao percentual de aplicação do FAT Cambial, 19 referentes às 303 

aprovações das propostas orçamentárias do FAT e suas alterações, e 26 relacionadas às deliberações 304 

sobre a aprovação das prestações de contas anuais do FAT e do FUNPROGER. Em seguida, passou ao 305 

Subitem 8.2 TEMA: PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA: 8.2.1. Proposta de Resolução 306 

que revoga expressamente Resoluções do CODEFAT cuja eficácia ou validade encontram-se 307 

prejudicadas, nos termos do Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019, que dispõe sobre a 308 

revisão e a consolidação dos atos normativos inferiores a decreto. A Coordenadora-Geral da CGEM 309 

declarou que a proposta em tela visava promover a revogação expressa de 141 Resoluções do 310 

CODEFAT com eficácia ou validade exauridas no tempo ou tacitamente revogadas por outras 311 

supervenientes, sendo 58 relativas à PDE; 62 referentes às linhas de crédito encerradas e sem 312 

operação; e 21 relacionadas a outros temas por já terem sido tacitamente revogadas ou exauridas no 313 

tempo. O Presidente indagou se havia alguma manifestação, em não havendo, colocou o item em 314 

votação nominal, tendo sido aprovado por unanimidade pelos Conselheiros (as) Titulares do MAPA, 315 

FORÇA SINDICAL, UGT, NCST, CTB, CNI, CONSIF, CNC, CNA, CNTur e CNT, e pelos Conselheiros 316 

Suplentes da STRAB, SDIC, SPPE e BNDES, acrescentando o voto do Conselheiro Titular da CSB 317 

acompanhando a maioria da Bancada dos Trabalhadores. O Presidente registrou que a presidência do 318 

Conselho havia recebido demanda da Procuradoria Regional do Trabalho da 2ª Região - São Paulo, 319 

requerendo o pagamento de seguro-desemprego, no valor de um salário mínimo, à trabalhadora 320 

doméstica resgatada de condição análoga a de escravo, até trânsito em julgado de ação judicial. 321 

Ressaltou que a área técnica do ME já havia se posicionado contrária ao pagamento do seguro-322 

desemprego na forma demandada pela citada PRT, uma vez que já havia sido paga a mencionada 323 

trabalhadora as três parcelas a que tinha direito. Assim, estava orientando a  Secretaria Executiva do 324 

CODEFAT que encaminhasse a demanda para análise e manifestação da PGFN. A Representante da 325 

PGFN-Trabalho, Sra. Stela Maris Monteiro Simão, informou que já conversaria com a sua 326 

Coordenadora-Geral a fim de adiantar o assunto, ressaltando que poderiam, inclusive, dialogar com a 327 

mencionada PRT no sentido de alinhar entendimento. Na sequência, o Presidente passou ao ITEM 9 - 328 

Eleição para Presidente do CODEFAT para o período de 03.08.2021 a 02.08.2023. O Presidente 329 

esclareceu que para o biênio 2021/2023, a presidência caberia a Bancada dos Empregadores, 330 

conforme rodízio entre bancadas. Agradeceu a confiança dos conselheiros da Bancada dos 331 
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Empregadores quando da sua indicação para a presidência do CODEFAT e por todo o apoio que lhe 332 

prestaram. Agradeceu a todos os conselheiros atuais, e também aos que já haviam saído do Conselho, 333 

pela valiosa colaboração para a boa gestão do Colegiado. Manifestou agradecimento especial à 334 

equipe técnica da Secretaria Executiva do CODEFAT, sempre disponível para buscar atender as 335 

demandas da presidência e dos conselheiros. Destacou que, devido à pandemia, todos acabaram 336 

aprendendo a utilizar novas tecnologias para a execução das tarefas que lhes competiam. Desculpou-337 

se por eventuais falhas que tenha cometido no decorrer de sua gestão na presidência, acrescentando 338 

que sempre buscou dirigir os trabalhos respeitando a pluralidade do CODEFAT, as ideias e as posições 339 

de todos os conselheiros. Finalizando, declarou sua satisfação em fazer parte de tão importante 340 

Conselho para o desenvolvimento das políticas públicas de emprego, trabalho e renda. O Conselheiro 341 

Titular da CNI observou que o Presidente Pegado teve um trabalho meritório, sempre disponível para 342 

atender as agendas do CODEFAT. O Conselheiro Titular Representante da Força Sindical, Sr. Sérgio 343 

Luiz Leite, agradeceu e parabenizou o Presidente Pegado pela coragem e a competência em presidir o 344 

CODEFAT nos tempos difíceis de pandemia. Destacou que ele teve uma condução de estadista, 345 

ouvindo todas as partes e respeitando todas as posições. O Conselheiro Titular Representante da 346 

NCST, Sr. Geraldo Ramthun, declarou que o Presidente Pegado cumpriu com a missão de fazer uma 347 

presidência respeitando as posições de todas as partes envolvidas nas deliberações dos assuntos 348 

pautados no CODEFAT. Agradeceu ao Secretário-Executivo do CODEFAT, e sua equipe técnica, pela 349 

sistematização das reuniões por videoconferência. O Conselheiro Suplente da STRAB observou que a 350 

gestão do Presidente Pegado foi marcada pelo respeito ao diálogo e ao consenso, de suma 351 

importância para a definição das políticas públicas de emprego, trabalho e renda. O Conselheiro 352 

Titular Representante da CNC, Sr. Ivo Dall’Acqua Júnior, ressaltou que a experiência e o conhecimento 353 

do Presidente Pegado foram fundamentais para a deliberação das matérias submetidas ao CODEFAT 354 

nesse período de crise gerado pela pandemia. O Conselheiro Titular da CNTur parabenizou o 355 

Presidente Pegado pela eficiente condução dos trabalhos nesses tempos de grandes dificuldades para 356 

todos os setores da economia. O Presidente do FONSET destacou a capacidade e a habilidade do 357 

Presidente Pegado em dirigir o CODEFAT nesse período de desmonte das políticas públicas de 358 

emprego, trabalho e renda. O Secretário-Executivo do CODEFAT agradeceu ao Presidente Pegado pelo 359 

reconhecimento ao trabalho da equipe técnica da Secretaria Executiva do Conselho, destacando o 360 

empenho de toda a equipe em fornecer ao Colegiado as melhores condições possíveis para a 361 

realização das reuniões, visando manter a qualidade dos trabalhos. Registrou admiração pela sua 362 

habilidade em conduzir os trabalhos do CODEFAT, sempre buscando o consenso nas matérias 363 
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submetidas à deliberação do Conselho. Na sequência, o Conselheiro Titular da CNC declarou que a 364 

Bancada dos Empregadores, em consenso, indicava o Sr. Caio Mário Alvares, Conselheiro Titular 365 

Representante da CNT, para o exercício da presidência do CODEFAT no biênio 2021/2023. Observou 366 

que o Sr. Caio era uma pessoa de espírito público, comprometido com o desenvolvimento do País e 367 

com as políticas públicas de emprego, trabalho e renda. Ressaltou que o Sr. Caio era detentor de 368 

vasta experiência e competência profissional e de ilibada reputação, na qual a Bancada dos 369 

Empregadores depositava toda confiança para presidir o CODEFAT no próximo biênio, tendo a certeza 370 

de que lograria êxito em sua gestão. O Presidente indagou se havia mais alguma manifestação, em 371 

não havendo, declarou eleito por aclamação, e unanimidade dos Conselheiros presentes, o Sr. Caio 372 

Mário Alvares, Conselheiro Titular Representante da CNT, para Presidente do CODEFAT no período de 373 

03.08.2021 a 02.08.2023. O Presidente parabenizou a Bancada dos Empregadores por trazer um 374 

nome de consenso para a presidência do CODEFAT, colocando a Bancada dos Trabalhadores à 375 

disposição do novo presidente para contribuir com a boa condução dos trabalhos. O Conselheiro 376 

Titular Representante da CNT, Sr. Caio Mário Alvares, declarou que tinha a exata dimensão dos 377 

desafios de presidir um Conselho de tamanha envergadura e importância para a economia do País e a 378 

sociedade em geral. Agradeceu a Bancada dos Empregadores pela confiança depositada em sua 379 

pessoa quando da sua indicação para a presidência do CODEFAT, estendendo os agradecimentos à 380 

equipe técnica da Secretaria Executiva do Conselho pelo apoio aos conselheiros na execução de suas 381 

competências. Finalizando, registrou que se dedicaria a fazer uma gestão pautada no respeito mútuo, 382 

ouvindo todas as partes e buscando sempre posições de consenso. Em seguida, o Presidente passou 383 

ao tópico IV – APRESENTAÇÃO: ITEM 10 - Tema: Boletim de Políticas Públicas de Emprego, Trabalho 384 

e Renda – 2º Trimestre de 2021, pela Secretaria de Trabalho - STRAB. O Coordenador-Geral da 385 

CGCIPE ressaltou que por demanda do Conselho, foram atualizadas as informações da qualificação 386 

profissional com dados até maio de 2021, e o quantitativo de novas ativações da Carteira de Trabalho 387 

Digital. Observou, quanto ao Microempreendedor Individual (MEI), que haviam solicitado à Receita 388 

Federa do Brasil (RFB) o quantitativo de empresas ativas e encerradas, dado ser o órgão detentor de 389 

referida informação. Na sequência, passou à apresentação do Boletim, ressaltando que os dados a 390 

seguir ainda eram do 1º trimestre: I) População Economicamente Ativa – PEA: 100,46 milhões de 391 

pessoas; II) quantidade de ocupados: 85,65 milhões de pessoas; III) taxa de desocupação: 14,7%; IV) 392 

taxa de informalidade: 39,6%; e, V) Empresas optantes pelo Microempreendedor Individual – MEI: 393 

12,13 milhões de empresas. Relatou o saldo mensal de empregos formais no período de maio/2020 a 394 

maio/2021: i) maio: saldo negativo de 373.888 empregos; ii) junho: saldo negativo de 30.244 395 
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empregos; iii) julho: saldo positivo de 137.316 empregos; iv) agosto: saldo positivo de 242.884 396 

empregos; v) setembro: saldo positivo de 319.174 empregos; vi) outubro: saldo positivo de 392.551 397 

empregos; vii) novembro: saldo positivo de 398.544 empregos; viii) dezembro: saldo negativo de 398 

110.416 empregos; ix) janeiro: saldo positivo de 261.354 empregos; x) fevereiro: saldo positivo de 399 

397.948 empregos; xi) março: saldo positivo de 176.981 empregos; xii) abril: saldo positivo de 400 

116.423 empregos; e, xiii) maio: saldo positivo de 280.666 empregos. Relatou o saldo de empregos 401 

formais acumulado no período de janeiro a maio de 2021, por grupamento de atividade econômica: 402 

A) agropecuária: +114.510; B) construção: +156.693; C) comércio: +162.866; D) indústria: +290.578; e, 403 

E) serviços: +509.101. Em seguida, informou os principais dados da intermediação de mão de obra no 404 

segundo semestre de 2021: I) trabalhadores inscritos: 561.910; II) vagas oferecidas: 246.240; III) 405 

encaminhamentos realizados: 687.549; IV) trabalhadores colocados: 89.727; V) trabalhadores 406 

segurados colocados: 10.477; VI) quantidade de admitidos CAGED: 2.937.092; VII) 407 

colocados/encaminhados: 13,05%; VIII) colocados/vagas: 36,44%; e, IX) colocados/admitidos: 2,07%. 408 

Prosseguindo, relatou a quantidade de requerentes do seguro-desemprego formal acumulado até 409 

junho/2020 e até junho/2021, respectivamente: i) total de requerimentos: 3.950.618 e 3.128.024; ii) 410 

solicitação presencial: 1.854.088 e 941.318; iii) solicitação via Web: 2.096.530 e 2.186.706; e, iv) 411 

percentual de solicitações de requerimentos via Web: 53,1% e 69,9%. Observou que o último dado 412 

referente a taxa de aproveitamento dos aprendizes datava de 2019, com taxa de 54,13%, segundo 413 

dados disponíveis até maio de 2021, considerando ajustes completos até maio de 2020. Relatou os 414 

dados do Programa de Geração de Emprego e Renda (PROGER) e do Programa Nacional de 415 

Microcrédito Produtivo Orientado (PNMPO), acumulado no exercício de 2020: a) PROGER: foram 416 

firmados 52.695 contratos e repassado o montante de R$1,27 bilhão; e, b) PNMPO: foram firmados 417 

4.754.083 contratos e concedido o montante de R$13,88 bilhões. Destacou que no segundo trimestre 418 

de 2021 foram emitidas 116 Carteiras de Trabalho e Previdência Social (CTPS) no modelo manual e 419 

3.387 no modelo informatizado, acrescentando que a Carteira de Trabalho Digital registrou o total de 420 

73.446.589 acessos, sendo 4.246.698 novas ativações. Informou os principais resultados do Benefício 421 

Emergencial (BEm) até a data de 26.06.2021: I) quantidade de trabalhadores: 2.386.284; II) 422 

quantidade de acordos: 2.664.161; III) quantidade de empregadores: 596.523; IV) valores previstos: 423 

R$6,4 bilhões; e, V) valores pagos: R$1,7 bilhão. O Coordenador da CGCIPE finalizou, destacando que 424 

as estatísticas do trabalho estavam disponíveis através do Portal do Programa de Disseminação de 425 

Estatísticas do Trabalho: http://pdet.mte.gov.br/. O Presidente agradeceu pela exposição e, em 426 

seguida, abriu as inscrições para manifestação. O Representante do FONSET, Sr. Dorywillians Azevedo, 427 

http://pdet.mte.gov.br/
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solicitou que também fosse requerido junto à RFB, em relação aos MEI ativos, se estavam em dia com 428 

suas obrigações tributárias. Na sequência, o Presidente passou ao ITEM 11 - Tema: Auditoria do FAT - 429 

Recomendações da CGU pendentes de atendimento (CGFIN e CODEFAT), pela Coordenação-Geral 430 

de Recursos Financeiros - CGFIN/DEF/FAZENDA/ME. O Coordenador-Geral da CGFIN informou as 431 

recomendações do Relatório de Auditoria de 2016, exercício de 2015, e respectivas providências e 432 

prazos para atendimento: 1) regulamentar, por resolução, o FAT Constitucional: i) forma de 433 

operacionalização; ii) papel de cada ator; iii) as diretrizes para aplicação dos recursos; e iv) os 434 

mecanismos de controle e acompanhamento – proposta de resolução em fase de elaboração, 435 

juntamente com o BNDES - dez/2021; 2) mapear as competências das atividades CGFAT; as habilidade 436 

e conhecimentos técnicos de cada colaborador; e as necessidades de capacitação - processo em fase 437 

de execução, sob a responsabilidade da Diretoria de Gestão de Pessoas do Ministério da Economia - 438 

mar/2022; 3) elaborar procedimentos de supervisão com base na utilização dos sistemas contábeis e 439 

operacionais das instituições financeiras ou das respectivas bases de dados como instrumentos 440 

auxiliares de controle - realizada definição de requisitos de funcionalidades no SAEP para recebimento 441 

conjunto de dados contábeis e operacionais; e iniciadas discussões para desenvolver controles 442 

financeiros no SIGFAT - jun/2022; e, 4) formalizar, por meio de manuais ou procedimentos , todos os 443 

exames e rotinas executadas pela CGFAT no âmbito de suas atividades de acompanhamento e 444 

supervisão , assim como os critérios utilizados na seleção da amostra a ser supervisionada – manuais 445 

em elaboração, desenvolvidos no âmbito da ação de mapeamento de processos e de mapeamento de 446 

competências, parte integrante do SIGFAT - jan/2022. Prosseguindo, passou à recomendação do 447 

Relatório de Auditoria de 2018, exercício 2017, com a respectiva providência e prazo para 448 

atendimento: estabelecer rotinas de acompanhamento, com pontos de controle ao longo do 449 

exercício, que permitam ao CODEFAT verificar o desenvolvimento dos programas finalísticos 450 

custeados com recursos do FAT, a exemplo da verificação do cumprimento dos critérios de 451 

distribuição de recursos aprovados pelo Conselho e outras verificações pertinentes - encontra-se em 452 

processo de desenvolvimento pela DATAPREV o "Canal CODEFAT", que permitirá o acompanhamento 453 

dos programas e ações do FAT, inclusive a execução orçamentária e financeira das despesas e das 454 

aplicações financeiras do Fundo – dez/2021. Ressaltou que em 2019, o Canal foi parcialmente 455 

disponibilizado aos conselheiros (parte da execução física - Painel de Políticas Públicas de Trabalho, 456 

Emprego e Renda). Em seguida, relatou as recomendações do Relatório de Auditoria de 2019, 457 

exercício 2018, com as respectivas providências e prazos para atendimento: I) estabelecer, em 458 

conjunto com o Ministério da Economia, estrutura de gerenciamento de riscos do FAT que garanta 459 
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atuação integrada e coordenada das instâncias de gestão do FAT - por meio do Ofício SEI nº 460 

150080/2021/ME, de 09.06.2021, foi solicitado suporte para atendimento da recomendação - 461 

nov/2021; II) deliberar, em conjunto com o Ministério da Economia, acerca da conveniência e 462 

oportunidade de se estabelecer Política de Gestão de Riscos específica do FAT, ou utilizar a Política de 463 

Gestão de Riscos do Ministério da Economia - por meio do Ofício SEI nº 150080/2021/ME, de 464 

09.06.2021, o DEF/FAZENDA solicitou à AECI apoio no sentido de auxiliar na avaliação da conveniência 465 

de se estabelecer uma Política de Gestão de Riscos específica do FAT, ou utilizar a Política de Gestão 466 

de Riscos do Ministério da Economia - nov/2021; III) aprimorar, em conjunto com o Ministério da 467 

Economia, os indicadores de desempenho para as políticas públicas financiadas com recursos do FAT, 468 

vinculadas aos objetivos e metas do Planejamento Estratégico do FAT, que permitam avaliar a 469 

eficácia, eficiência e efetividade das políticas públicas - por meio do Ofício SEI Nº 133079/2021/ME, 470 

de 21.05.2021, foi solicitado suporte para atendimento da recomendação - nov/2021; IV) estabelecer, 471 

em conjunto com o Ministério da Economia, Planejamento Estratégico do FAT, com a definição de 472 

elementos como a missão, visão, objetivos e metas do fundo - por meio do Ofício SEI Nº 473 

133079/2021/ME, de 21.05.2021, o DEF/FAZENDA solicitou à Diretoria de Gestão Estratégica do ME o 474 

suporte necessário à realização de um processo de planejamento estratégico específico para o FAT - 475 

nov/2021; V) estabelecer, em conjunto com o Ministério da Economia, modelo de gestão da 476 

estratégia que estabeleça as atribuições de avaliação, direcionamento e monitoramento do FAT, e 477 

como as partes interessadas são envolvidas nessas atividades - por meio do Ofício SEI Nº 478 

133079/2021/ME, de 21.05.2021, o DEF/FAZENDA solicitou à Diretoria de Gestão Estratégica do ME o 479 

suporte necessário à realização de um processo de planejamento estratégico específico para o FAT - 480 

nov/2021; e, VI) apresentar plano de ação para a implementação de atividades de controles internos, 481 

conforme IN MP/CGU nº 01/2016 - por meio do Ofício SEI nº 150080/2021/ME, de 09.06.2021, o 482 

DEF/FAZENDA solicitou à AECI apoio no sentido de auxiliar na avaliação da conveniência de se 483 

estabelecer uma Política de Gestão de Riscos específica do FAT, ou utilizar a Política de Gestão de 484 

Riscos do Ministério da Economia - nov/2021. O Coordenador-Geral da CGFIN finalizou, informando 485 

as recomendações do Relatório de Auditoria de 2020, exercício 2019, com as respectivas providências 486 

e prazos para atendimento: 1) realizar, após processo de inventário e reavaliação ou teste de 487 

recuperabilidade, o desconhecimento (baixa) do ativo do FAT em relação aos bens constantes do 488 

Imobilizado, Intangível e em Estoques, em contrapartida ao reconhecimento no ativo do Ministério da 489 

Economia - realizada consulta à PGFN (Ofício SEI Nº 13679/2021/ME) e consulta da DFC junto à DAL 490 

na busca de tratativas para realiza registro de transferências de bens patrimoniais - dez/2021; 2) 491 
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instituir plano de ação, no prazo de 90 dias, com vistas a realizar o planejamento e a execução 492 

orçamentária dos depósitos especiais em conformidade aos princípios e regras aplicáveis à União - 493 

reunião com áreas envolvidas para elaboração do plano de ação – 05.08.2021; 3) classificar os 494 

créditos a receber do FAT, particularmente os depósitos especiais, em circulante e não circulante, em 495 

conformidade com a expectativa de recebimento - contas criadas e valores a serem lançados em 496 

conformidade com a orientação contábil sobre ser os depósitos especiais inversões financeiras ou 497 

aplicações financeiras - dez/2021; 4) atualizar as rotinas de execução contábil e orçamentária do 498 

Abono Salarial de modo que seja atendido o princípio da anualidade orçamentária - rotinas contábeis 499 

atualizadas e publicação da Resolução CODEFAT nº 896, de 23.03.2021, que estabelece o princípio da 500 

anualidade ao pagamento do abono salarial e possibilita as adequações orçamentárias e contábeis 501 

para atendimento da recomendação – atendida; 5) estabelecer procedimentos de controle interno 502 

contábeis para assegurar que as Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis sejam elaboradas de 503 

acordo com as exigências básicas de estrutura e conteúdo estabelecidas no MCASP, Parte V, e na NBC 504 

TSP 11 - procedimentos estabelecidos, a serem contemplados nas Notas Explicativas do 2º Trimestre 505 

de 2021 – atendida; e, 6) evidenciar nas notas explicativas às demonstrações contábeis do FAT de 506 

2021, o resultado dos ajustes recomendados no Relatório de Auditoria, conforme item 8.2, alínea ‘d”, 507 

inciso iv, Parte V, do MCASP 8ª ed - solicitação a ser atendida nas Notas Explicativas das 508 

Demonstrações Contábeis do FAT do 2º trimestre de 2021 - jul/2021. O Presidente agradeceu pela 509 

exposição e, em seguida, abriu as inscrições para manifestação. O Conselheiro Titular da NCST 510 

reiterou solicitação efetuada em reunião anterior de que fosse incluída nas próximas apresentações 511 

sobre o tema uma tabela nos moldes da que constava da apresentação da área contábil sobre 512 

ressalvas do contador. Prosseguindo, o Presidente passou ao ITEM 12 – Tema: Ressalvas do Contador 513 

sobre às Demonstrações Contábeis do FAT, pela Coordenação-Geral de Contabilidade e Custos – 514 

CGCON/DFC/SGC/SE/ME. O Coordenador da Coordenação-Geral de Contabilidade e Custos da 515 

Diretoria de Finanças e Contabilidade da Secretaria de Gestão Corporativa da Secretaria Executiva 516 

(CGCON/DFC/SGC/SE/ME), Sr. Rafael de Souza, informou que no exercício de 2018 foram apontadas 517 

26 ressalvas, sendo 7 de imobilizado/intangível, 7 de convênios e instrumentos congêneres, 1 de 518 

provisão, 1 de passivo e 10 de outros temas. Relatou que em 2019 houve o apontamento de 16 519 

ressalvas, sendo 7 de imobilizado/intangível, 4 de convênios e instrumentos congêneres, 1 de 520 

provisão, 1 de passivo e 3 de outros temas. Declarou que no exercício de 2020 foram apontadas 8 521 

ressalvas, sendo 4 de imobilizado/intangível, 2 de convênios e instrumentos congêneres, 1 de 522 

provisão, 1 de passivo e 1 de outro tema. O Coordenador da CGCON finalizou, relatando que em 2021 523 
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houve o apontamento de apenas 5 ressalvas, a saber: i) falta/atraso de cumprimento de diligência da 524 

CGU relativa aos bens do FAT; ii) falta e/ou registro incompatível de depreciação em diversas 525 

Superintendências Regionais do Trabalho – SRTb e demais unidades; iii) falta e/ou registro 526 

incompatível de amortização na unidade 380918/CGRL; iv) falta de comprovação de convênios 527 

firmados pelas unidades 380908/SPPE e 380914/SE, com data expirada; e, v) falta de análise de 528 

convênios firmados pelas unidades 380908/SPPE e 380919/STRAB, com data expirada. O Presidente 529 

agradeceu pela exposição e, em seguida, indagou se havia alguma manifestação. Em não havendo, 530 

passou ao ITEM 13 - Tema: CTPS – Digital, pela Secretaria de Trabalho – STRAB. O Coordenador da 531 

CGCIPE, Sr. Sérgio Barreto de Oliveira Silva, apresentou um comparativo do período de janeiro a junho 532 

da quantidade de Acessos à CTPS Digital, de Usuários Únicos da CTPS Digital e de CTPS Física, 533 

respectivamente: i) jan/2021: 22.865.274 – 3.133.602 – 1.966; ii) fev/2021: 19.498.715 – 2.738.206 – 534 

1.652; iii) mar/2021: 21.199.578 – 2.868.208 – 1.398; iv) abr/2021: 21.602.921 – 1.303.563 – 1.206; v) 535 

mai/2021: 26.824.000 – 1.544.863 – 1.529; e, vi) jun/2021: 25.019.668 – 1.398.772 – 768. Destacou 536 

que foram efetuados 34.413.151 downloads da CTPS Digital nas lojas de aplicativos, sendo 30.067.570 537 

no Google Play e 4.345.581 na Apple Store, acrescentando que 18.960.233 downloads se 538 

encontravam ativos, sendo 15.510.730 no Google Play e 3.449.503 na Apple Store. O Coordenador da 539 

CGCIPE finalizou, informando que foram emitidas 88.213.244 notificações push e recebidas 540 

34.133.082 notificações push, assim distribuídas por data e título: I) 31.05.2020: SD Doméstico – 541 

10.180.835 enviadas e nenhuma recebida; II) 25.07.2020: SD Receba em Conta – 11.390.958 enviadas 542 

e nenhuma recebida; III) 17 e 18.04.2021: SD Conta Poupança Digital – 20.701.338 enviadas e 543 

10.772.356 recebidas; IV) 17 e 18.05.2021: Trabalho Escravo – 22.012.667 enviadas e 11.990.809 544 

recebidas; e, V) 12 e 13.06.2021: Dia Mundial Contra o Trabalho Infantil – 23.927.446 enviadas e 545 

11.990.809 recebidas. O Presidente agradeceu pela exposição e, em seguida, efetuou os seguintes 546 

questionamentos: i) qual a justificativa para o aumento significativo registrado do mês de abril para 547 

maio de 2020 no número de acessos à Carteira de Trabalho Digital; e ii) havia em algum lugar na 548 

Carteira de Trabalho Digital informação de que era financiada com recursos do FAT. O Coordenador 549 

da CGCIPE explicou que o aumento de acesso à Carteira de Trabalho Digital, no período em 550 

referência, se deu em razão do fechamento dos postos do SINE devido à pandemia de Covid-19. O 551 

Conselheiro Suplente da STRAB relatou que seria estudada alguma forma de incluir menção na 552 

Carteira de Trabalho Digital sobre o seu financiamento pelo FAT. Na sequência, o Presidente passou 553 

ao ITEM 14 – Tema: Resultados da Avaliação do PROGER, pelo Instituto de Pesquisa Econômica 554 

Aplicada – IPEA. O Pesquisador do IPEA, Sr. Miguel Foguel, relatou que o objetivo do estudo foi 555 
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avaliar o impacto do PROGER sobre emprego, folha salarial e desligamentos sem justa causa no 556 

mercado de trabalho formal brasileiro. Declarou que foram avaliadas, conjuntamente, as principais 557 

modalidades do PROGER: Urbano, FAT Fomentar, Exportação e Turismo. Informou as bases de dados 558 

utilizadas: I) Base de Gestão do Sistema de Acompanhamento da Execução dos Programas de Geração 559 

de Emprego e Renda do FAT - SAEP: CNPJ e dados do contrato; e, II) Relação Anual de Informações 560 

Sociais - RAIS: CNPJ, emprego, salários, desligamentos (demissões involuntárias ou voluntárias), setor, 561 

UF e município. Em seguida, registrou que utilizaram a metodologia flexível de Diferença-em-562 

Diferenças (Callawaye Sant’Anna, 2020) que permitia identificar efeitos heterogêneos em relação ao 563 

momento de entrada no programa, ao tempo calendário e ao tempo decorrido após a entrada no 564 

programa. Observou que tomaram dois grupos para a avaliação: a) Grupo de Tratamento: restringiu a 565 

análise aos estabelecimentos que tomaram empréstimo apenas uma vez no período entre 2009 e 566 

2017; e, b) Grupo de Controle: estabelecimentos presentes na RAIS que não tomaram empréstimo 567 

pelo PROGER entre 2000 e 2019. O Pesquisador do IPEA finalizou, apresentando as conclusões da 568 

avaliação: i) usando metodologia flexível que permitia identificar efeitos heterogêneos de programas, 569 

encontrou-se impactos positivos do PROGER sobre emprego e folha salarial para grupos de entrada e 570 

ao longo do tempo - calendário e decorrido; ii) outras análises - Passos, 2004; FIPE, 2011; Ministério 571 

do Trabalho, 2010, 2014, 2016 - também encontraram impactos positivos sobre emprego; iii) efeito 572 

sobre desligamentos sem justa causa também era positivo, mostrando que o programa não parecia 573 

contribuir para reduzir rotatividade e, possivelmente, a demanda por seguro-desemprego; e, iv) não 574 

era adequado comparar os impactos, benefícios, com os subsídios implícitos apresentados, por 575 

exemplo, porque havia diferenças entre os conjuntos de empresas consideradas nas duas análises. O 576 

Presidente agradeceu pela exposição e, em seguida, abriu as inscrições para manifestação. O 577 

Secretário-Executivo do CODEFAT destacou que a apresentação do IPEA demonstrava a importância 578 

dos depósitos especiais para o desenvolvimento das políticas públicas de emprego, trabalho e renda. 579 

Observou que a CGU havia recomendado a orçamentação dos depósitos especiais, ressaltando que tal 580 

medida, caso fosse implementada, inviabilizaria a alocação de recursos do FAT nas instituições 581 

financeiras oficiais federais para financiamento das empresas, em especial, as micro e pequenas 582 

empresas, maiores geradoras de emprego. Registrou que o DEF, em conjunto com outras áreas do 583 

ME, estava trabalhando no sentido de buscar argumentação técnica visando alterar a mencionada 584 

recomendação. Em seguida, o Presidente passou ao tópico V - OUTROS ASSUNTOS: ITEM 15 - Entrega 585 

dos seguintes documentos: 15.1 – Resumo das discussões da 160ª Reunião Ordinária e da 33ª 586 

Reunião Extraordinária do GTFAT, realizadas em 30 de junho e 15 de julho de 2021, 587 
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respectivamente; 15.2 - Boletim de Informações Financeiras do FAT – 2º Bimestre de 2021; 15.3 - 588 

Relatório sobre a situação das prestações de contas de convênios com recursos do FAT, da 589 

Coordenação-Geral de Prestação de Contas – CGPC/SPPE/SEPEC/ME; 15.4 – Relatório de Execução 590 

da PDE – REL-PDE; 15.5 - Relatório Situacional dos Sistemas Informatizados das Ações do FAT, pela 591 

Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social – DATAPREV; 15.6 - Nota Informativa 592 

sobre o monitoramento das ações resultantes do compartilhamento de dados no âmbito do projeto 593 

Sine Aberto; e, 15.7 - Informações sobre a Plataforma Supertec. O Presidente informou que todos os 594 

documentos e arquivos da presente reunião se encontravam disponíveis no Google Drive, cujo link 595 

havia sido enviado por mensagem eletrônica. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e 596 

esgotada a Pauta, o Presidente deu por encerrada a reunião, agradecendo a presença de todos. E, 597 

para constar, eu, Gustavo Alves Tillmann, Secretário-Executivo do CODEFAT, lavrei a presente Ata 598 

que, após aprovada, será assinada pelo Presidente do CODEFAT, demais membros do Colegiado e por 599 

mim. 600 
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