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OFÍCIO CIRCULAR Nº 043/PRESIDÊNCIA/2020 

Cuiabá/MT, 22 de julho de 2020. 

 

Aos (as) Senhores (as) Prefeitos (as) 

 

Excelentíssimo (a) Senhor (a) Prefeito (a), 

  Cumprimentando cordialmente Vossa Senhoria, a 

Associação Mato-Grossense dos Municípios, através do seu 

Presidente Neurilan Fraga, sempre na defesa dos interesses dos 

Municípios de Mato Grosso, em especial neste momento crítico, 

que estamos passando, com a PANDEMIA DO COVID-19, vem por meio 

deste encaminhar Nota Técnica n°07/2020, referente a 

Resolução/ME n°865 de 16/07/2020 “ Procedimentos e critérios 

para transferência automática de recursos do FAT”. 

Sendo o que tínhamos para o momento, aproveitamos o 

ensejo para renovar votos de estima e consideração. 

Atenciosamente, 

 

                    Neurilan Fraga 

                   Presidente da AMM 

http://www.amm.org.br/
mailto:amm@amm.org.br
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NOTA TÉCNICA-AMM 07/2020 
Aréa técnica: Contábil, financeira e fiscal  

 

RESOLUÇÃO/ME nº865 de 16/07/2020 

“Procedimentos e critérios para transferência 

automática de recursos do FAT” 

 

 
ASSUNTO: Transferência automática de recursos do FAT 

 
 O Ministério da Economia, no dia dezesseis de julho de 2020, por intermédio da 

Resolução nº 865/2020 alterou o regulamento procedimentos e critérios para a transferência 

automática de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador -FAT. 

 

 O regulamento anterior1 previa a celebração de convênio ou instrumento 

congênere para recebimento dos recursos do FAT e a partir de agora a transferência será de 

forma automática aos respectivos fundos do trabalho dos Municípios (fundo a fundo), com a 

finalidade de financiar suas despesas. 

 

A nova Resolução nº 865/2020, dispõe sobre a adesão de estados, do Distrito Federal e de 

Municípios ao Sistema Nacional de Emprego-SINE e os recursos do FAT serão transferidos 

automaticamente em parcela única e por bloco de ações e serviços do SINE. Vejamos: 

 

"Art. 9º Os recursos do FAT serão transferidos automaticamente aos estados, 

Distrito Federal e municípios em parcela única, por bloco de ações e serviços 

do Sine. 

§1º A transferência poderá ser realizada em mais de uma parcela, por bloco 

de ações e serviços do Sine, em decorrência de suplementação 

orçamentária, descontingenciamento, emenda parlamentar ou quaisquer 

eventos posteriores ao ato de transferência que elevem o valor disponível 

para ser transferido aos entes parceiros ao longo do exercício. 

                                                             
1 Resolução CODEFAT nº 825, de 26 de março de 2019. 
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 Embora a nova resolução prevê forma automática de repasse dos fundos do 

FAT(art.1º), o novo critério não será adotado para os recursos provenientes de emendas 

individuais impositivas. Vejamos:  

                              Resolução/ME nº865 de 16/07/2020 

Art. 1º(...) 

 

Parágrafo único. A transferência automática de recursos do FAT, no âmbito 

do Sine, não abrange a transferência especial de que trata o inciso I do art. 

166-A da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional nº 105, 

de 12 de dezembro de 2019." (NR) 

 

 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88 

 

Art. 166-A. As emendas individuais impositivas apresentadas ao projeto de 

lei orçamentária anual poderão alocar recursos a Estados, ao Distrito Federal 

e a Municípios por meio de: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 105, de 

2019) 

I - transferência especial; ou (Incluído pela Emenda Constitucional nº 105, 

de 2019) (grifo nosso) 

 

Quanto à adesão ao SINE, esta será realizada uma única vez e terá prazo 

de validade indeterminado(§1º) cujos critérios são os que seguem:  

Art. 3º Poderão aderir ao Sine: 

I - os entes públicos que possuíam Convênio Plurianual do SINE - CP-SINE 

vigente à data de publicação da Lei nº 13.667, de 2018; 

II - os municípios que, à data de publicação da Lei nº 13.667, de 2018, 

possuíam unidade de atendimento do SINE em funcionamento em 

decorrência de convênio do SINE com vigência encerrada em data anterior à 

de publicação da Lei; 

III - os municípios que, à data de publicação da Lei nº 13.667, de 2018, 

possuíam unidade de atendimento do SINE em funcionamento em 

decorrência de termo de cooperação celebrado com ente estadual com CP-

SINE vigente à data de publicação da Lei; e 

IV - os municípios de capitais estaduais. 

V- os municípios com mais de 200 mil habitantes; e 

VI- os consórcios públicos. 

http://www.amm.org.br/
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§1º A adesão ao Sine será realizada uma única vez e terá prazo de validade 

indeterminado. 

§2º Os entes que aderirem ao Sine deverão utilizar o sistema de 

intermediação de mão de obra, de habilitação ao seguro-desemprego e 

outros sistemas de informação de suporte às ações e serviços do Sine 

disponibilizados pela União. 

§3º Os entes que aderirem ao Sine deverão fornecer ao coordenador 

nacional, sempre que solicitados, informações que permitam o 

monitoramento e avaliação dos resultados da política pública.(grifo 

nosso) 

§4º Até o fim de cada exercício, o CODEFAT publicará resolução 

estabelecendo o critério para definir, dentre os entes elencados nos incisos I 

a VI do caput deste artigo, a elegibilidade às transferências automáticas de 

recursos comuns do FAT. 

§5º Os entes elencados nos incisos I a VI do caput deste artigo, são elegíveis 

às transferências automáticas de recursos do FAT oriundos de emendas 

parlamentares com beneficiários predeterminados. 

§6º A transferência automática de recursos do FAT, comuns ou de emendas 

parlamentares com beneficiários predeterminados, sujeita-se à observância 

do disposto no art. 7º desta Resolução." (NR) 

 Observa-se que a restrição ao novo critério(transferência automática-fundo a 

fundo) e delimitada as emendas individuais impositivas( Art. 1º-PU), mas não às emendas 

parlamentares com beneficiários predeterminados(§5º).  

  

Encontram-se no artigo 7º o requisitos para a transferência automática de recursos do FAT, 

comuns ou oriundos de emendas parlamentares com beneficiários predeterminados, são eles: 

  

"Art. 7º Constituem requisitos para a transferência automática de recursos do 

FAT, comuns ou oriundos de emendas parlamentares com beneficiários 

predeterminados, no âmbito do Sine: 

I - disponibilidade orçamentária e financeira do FAT; 

II - adesão do ente ao Sistema;(SINE)  

III - comprovação de que o fundo do trabalho do ente parceiro encontra-se 

estabelecido como unidade orçamentária para receber a transferência 

automática de recursos do FAT, no âmbito do Sine; 

IV - credenciamento do CTER do ente parceiro junto ao 

Ministério da Economia, nos termos da Resolução 

CODEFAT nº 831, de 21 de maio de 2019; 

http://www.amm.org.br/
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V - elaboração, pelo ente parceiro, do PAS de que trata o art. 6º desta 

Resolução, por bloco de ações e serviços do Sine, e aprovação pelo 

respectivo CTER; 

VI - comprovação orçamentária da existência de recursos financeiros próprios 

destinados a ações e serviços do Sine e alocados no fundo do trabalho do 

ente, nos termos do §2º do artigo 12 da Lei nº 13.667, de 2018; 

VII - observância de requisitos específicos de cada bloco de ações e serviços 

do Sine estabelecidos em Resoluções do CODEFAT; e 

VIII - observância do disposto nos incisos I e III do §1º do art. 25 da Lei 

Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, no inciso XIII do art. 167 da 

Constituição, no parágrafo único do art. 104 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias e no dispositivo da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias da União, em vigor no exercício da transferência, que trata da 

comprovação da existência de previsão de contrapartida na lei orçamentária 

do ente parceiro. 

§1º Além dos requisitos listados nos incisos I a VIII do caput deste artigo, a 

transferência de recursos comuns do FAT está condicionada à verificação da 

elegibilidade de que trata o §4º do art. 3º desta Resolução. 

§2º A operacionalização das transferências automáticas de recursos do FAT 

será realizada por meio da Plataforma +Brasil, instituída pelo Decreto nº 

10.035, de 1º de outubro de 2019." (NR) 

 
 São estas as nossas observações acerca do assunto, e recomendamos a leitura 
integral2 da Resolução em apreço. 
 

22 de julho de 2020 
 
 
Responsável Técnica: 
Waldna F.Silva 
CRC nº 006368/0-3 
 

 
NEURILAN FRAGA 

Presidente  
 

                                                             
2 Disponível em: http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-865-de-16-de-julho-de-2020-
267955491 
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