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Assunto: Análise de Impacto Regulatório dos Projetos de Resolução do CODEFAT

  

 

  

SUMÁRIO EXECUTIVO

1. A presente Nota Técnica diz respeito ao processo de Análise de Impacto Regulatório
de proposta de Resolução do CODEFAT, que trata do seguinte tema:

Proposta de Resolução que regulamenta as ações de acompanhamento, fiscalização e prestação de
contas dos recursos federais descentralizados para os fundos do trabalho das esferas de governo que
aderirem ao SINE, nos termos do artigo 19 da Lei nº 13.667, de 17 de maio de 2018 e do artigo 14 da
Resolução CODEFAT nº 825, de 26 de março de 2019.

ANÁLISE

2.  A Lei n. 13.667, de 17 de maio de 2018,  em seu Art. 19 dispõe que a u�lização dos recursos
federais descentralizados para os fundos do trabalho das esferas de governo que aderirem ao Sine será
anualmente declarada pelos entes recebedores ao ente responsável pela transferência automá�ca,
mediante relatório de gestão que comprove a execução das ações, na forma do regulamento, a ser
subme�do à apreciação do respec�vo Conselho do Trabalho, Emprego e Renda.

3. Em 02 de dezembro de 2020 o Codefat publicou a Resolução n. 888 regulamentando as ações
de acompanhamento, fiscalização e prestação de contas dos recursos federais descentralizados para os
fundos do trabalho das esferas de governo que aderirem ao SINE, nos termos do ar�go 19 da Lei nº 13.667,
de 17 de maio de 2018 e do ar�go 14 da Resolução CODEFAT nº 825, de 26 de março de 2019.

4. É o relatório

5. Decreto nº 10.411, de 30 de junho de 2020 (SEI 19281704), que regula a Análise de Impacto
Regulatório - AIR,  passou a produzir seus efeitos. Ele tem por obje�vo trazer elementos da boa prá�ca
regulatória aos órgãos e às en�dades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional,
quando da proposição de atos norma�vos de interesse geral de agentes econômicos ou de usuários dos
serviços prestados, no âmbito de suas competências.

 
Art. 1º Este Decreto regulamenta a análise de impacto regulatório, de que tratam o art. 5º
da Lei nº 13.874, de 20 de setembro de 2019, e o art. 6º da Lei nº 13.848, de 25 de junho de
2019, e dispõe sobre o seu conteúdo, os quesitos mínimos a serem objeto de exame, as
hipóteses em que será obrigatória e as hipóteses em que poderá ser dispensada.
 
§ 1º O disposto neste Decreto se aplica aos órgãos e às en�dades da administração pública
federal direta, autárquica e fundacional, quando da proposição de atos norma�vos de
interesse geral de agentes econômicos ou de usuários dos serviços prestados, no âmbito de
suas competências.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13874.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13848.htm
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(...)
 
Art. 3º  A edição, a alteração ou a revogação de atos norma�vos de interesse geral de
agentes econômicos ou de usuários dos serviços prestados, por órgãos e en�dades da
administração pública federal direta, autárquica e fundacional será precedida de AIR.
§ 1º  No âmbito da administração tributária e aduaneira da União, o disposto neste Decreto
aplica-se somente aos atos norma�vos que ins�tuam ou modifiquem obrigação acessória.
§ 2º  O disposto no caput não se aplica aos atos norma�vos:
 
(...)
 
VI - que visem a consolidar outras normas sobre matérias específicas, sem alteração de
mérito.
 
Art. 4º  A AIR poderá ser dispensada, desde que haja decisão fundamentada do órgão ou da
en�dade competente, nas hipóteses de:
I - urgência;
II - ato norma�vo des�nado a disciplinar direitos ou obrigações definidos em norma
hierarquicamente superior que não permita, técnica ou juridicamente, diferentes
alterna�vas regulatórias;
III - ato norma�vo considerado de baixo impacto;
IV - ato norma�vo que vise à atualização ou à revogação de normas consideradas obsoletas,
sem alteração de mérito;
 

6. As próximas reuniões ordinárias do GTFAT e do CODEFAT, que serão realizadas nos dias
xxxxxxxxxx, respec�vamente,  há previsão de constar da pauta o seguinte item:

Proposta de alteração da Resolução que regulamenta as ações de acompanhamento, fiscalização e
prestação de contas dos recursos federais descentralizados para os fundos do trabalho das esferas de
governo que aderirem ao SINE, nos termos do artigo 19 da Lei nº 13.667, de 17 de maio de 2018 e do
artigo 14 da Resolução CODEFAT nº 825, de 26 de março de 2019.

7.  Sobre essa proposta, entende-se que as alterações são de baixo impacto, considerando que
se trata de inclusão do Inciso VII no Art. 11 da Resolução Codefat n. 888, de 02 de dezembro de 2020,
prevendo a iden�ficação das despesas realizadas com recursos oriundos de sados financeiros de exercícios
anteriores  no Relatório de Gestão Anual a ser encaminhado pelo entes parceiros do Sine.

8. Outra alteração proposta é a revogação do Art. 21 Resolução Codefat n. 888, de 02 de
dezembro de 2020, que será disciplinado na Resolução Codefat n. 825, de 26 de março de 2019

9.  Portanto, o  enquadra-se na dispensa de AIR prevista no Inciso III, do Art. 4º, do Decreto nº
10.411, de 2020.

10. Dessa forma, entende-se que a AIR poderá ser dispensada nessa proposta de alteração da
Resolução apresentadas ao CODEFAT.

CONCLUSÃO

11. Diante do todo exposto, conclui-se que a Análise de Impacto Regulatório disposta no Decreto
nº 10.411, de 30 de junho de 2020 poderá ser dispensada à seguinte proposta de resolução, posto que trata
de ato norma�vo considerado de baixo impacto:

Proposta de alteração da Resolução que regulamenta as ações de acompanhamento, fiscalização e
prestação de contas dos recursos federais descentralizados para os fundos do trabalho das esferas de
governo que aderirem ao SINE, nos termos do artigo 19 da Lei nº 13.667, de 17 de maio de 2018 e do
artigo 14 da Resolução CODEFAT nº 825, de 26 de março de 2019.

 

À consideração superior.
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Documento assinado eletronicamente

CLÁUDIO AUGUSTO BORGES FONSECA

Coordenador de Gestão

 

 

De acordo.

 

Documento assinado eletronicamente

MARCELO ALVARES DE SOUSA

Coordenador-Geral do Sistema Nacional de Emprego

 

De acordo. Encaminha-se à apreciação da Secretaria de Polí�cas Públicas de Emprego.

 

Documento assinado eletronicamente

WALTER SHIGUERU EMURA

Subsecretário de Emprego

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Alvares de Sousa, Coordenador(a)-Geral, em
08/10/2021, às 12:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Claudio Augusto Borges Fonseca, Coordenador(a), em
08/10/2021, às 12:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Walter Shigueru Emura, Subsecretário(a), em
08/10/2021, às 14:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 19250832
e o código CRC 32FBC350.
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