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OFÍCIO CIRCULAR Nº 042/PRESIDÊNCIA/2020 

Cuiabá/MT, 22 de julho de 2020. 

 

Aos 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 nº08/2020, referente a 

Resolução/ME nº866 de 16/07/2020, que dispõe sobre a oferta do 

bloco de ações e serviços “Qualificação Social e Profissional” 

e sobre as transferências automáticas aos fundos do Trabalho 

dos Municípios. 

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 08/2020 
Aréa técnica: Contábil, financeira e fiscal  

 

RESOLUÇÃO/ME nº866 de 16/07/2020 

“Dispõe sobre a oferta do bloco de ações e 

serviços "Qualificação Social e Profissional" e 

sobre as transferências automáticas aos Fundos 

do Trabalho dos municípios.” 

 

 
ASSUNTO: oferta do bloco de ações e serviços 

"Qualificação Social e Profissional" e sobre as 

transferências automáticas aos Fundos do Trabalho dos 

municípios. 

 

 O Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador – CODEFAT1 ligado 

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

nº 866/2020,  dispõe a oferta do bloco de ações e serviços "Qualificação Social e Profissional" 

e estabelece os critérios para as respectivas transferências automáticas aos Fundos do 

Trabalho dos municípios, nos termos do artigo 12 da Lei nº 13.667, de 17 de maio de 2018.  

 

 O bloco Qualificação compõe o conjunto de ações e serviços do SINE, nos termos 

do art.2º, inciso I, da Resolução CODEFAT nº 825, de 26 de março de 2019. (art.1º ,§ 1º) e o   

bloco Qualificação, quando financiado com recursos da União, será objeto de plano de ações 

e serviços específico, que será elaborado pelo ente parceiro e aprovado pelo respectivo 

Conselho do Trabalho, Emprego e Renda - CTER, e detalhará as metas a serem alcançadas 

ao longo do exercício, nos termos do regulamento a ser editado pela União(§ 2º). 

                                                           
1 O Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador – CODEFAT é um órgão colegiado, de caráter 
tripartite e paritário, composto por representantes dos trabalhadores, dos empregadores e do governo, que atua 
como gestor do FAT. 
O Conselho foi instituído pela Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, alterado pela Lei nº 10.683, de 28 de maio 
de 2003 e regulamentado pelo Regimento Interno aprovado pela Resolução CODEFAT nº 596, de 27 de maio de 

2009. Fonte: https://portalfat.mte.gov.br/codefat/ 

http://www.amm.org.br/
mailto:presidenciaamm@gmail.com
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 O bloco Qualificação, quando financiado com recursos da União, será objeto de 

plano de ações e serviços específico, que será elaborado pelo ente parceiro e aprovado pelo 

respectivo Conselho do Trabalho, Emprego e Renda - CTER, e detalhará as metas a serem 

alcançadas ao longo do exercício, nos termos do regulamento a ser editado pela União(art.1º 

,§ 2º). 

 Os recursos da União destinados ao bloco Qualificação serão transferidos de 

acordo com o desempenho da gestão descentralizada dos serviços de qualificação 

profissional providos pelos entes parceiros, apurado por meio do relatório de gestão relativo 

ao exercício anterior. (art.1º ,§ 3º) . 

 

 Os recursos da União destinados ao bloco Qualificação serão utilizados, em até 

dois exercícios, para ampliação dos serviços próprios de qualificação profissional providos 

pelos entes parceiros e deverão, como condição para sua aplicação, estar previstos nos 

respectivos planos de ações e serviços. (art.1º ,§ 4º) .  

 

 Para fazer jus à Transferência Voluntária ao bloco qualificação, o ente interessado 

deverá atender os seguintes critérios de elegibilidade:  

 

Da Elegibilidade para as Transferências Voluntárias ao Bloco Qualificação 

Art. 6º Serão elegíveis para as transferências automáticas federais para 

oferta do bloco Qualificação, no âmbito do SINE, os entes que: 

I - aderirem ao SINE, de acordo com o art. 5º da Resolução CODEFAT nº 

825, de 2019; 

II - cumprirem os requisitos para transferência automática de recursos, nos 

termos do art. 7º da Resolução CODEFAT nº 825, de 2019; 

III - mantiverem unidade própria de atendimento do SINE; 

IV - tiverem ofertado, no exercício anterior, os serviços do bloco Qualificação, 

observados os dispostos na Seção II desta Resolução; 

V - demonstrarem desempenho da gestão descentralizada de seus serviços 

de qualificação profissional, apurado por meio do relatório de gestão relativo 

ao exercício anterior; 

VI - comprovarem a existência de recursos 

orçamentários próprios destinados à ação de 

qualificação profissional alocados ao respectivo fundo 

para o exercício; e 

http://www.amm.org.br/
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VII - formalizarem plano de ações e serviços específico para o bloco 

Qualificação, aprovado pelos respectivos CTER. 

§ 1º O relatório de gestão de que trata o inciso V deverá ser apresentado até 

31 de março do exercício subsequente à realização das ações nele 

declaradas. 

§ 2º (...) 

 

 Ressaltamos que os referidos recursos são para aqueles municípios que já 

aderiram ao Sistema Nacional de Emprego-SINE, possuem unidade própria de atendimento 

ao SINE e terão que manifestar interesse até 30 de julho de 2020 conforme prevê no art.13, 

vejamos: 

 

Art. 13. O valor a que cada ente parceiro fará jus no exercício de 2020 

corresponderá à respectiva população oficial, de acordo com os dados do 

IBGE, multiplicada pela razão entre o orçamento total da União alocado para 

as transferências automáticas do bloco Qualificação e o total da população 

oficial do conjunto dos entes elegíveis no mesmo período. 

§ 1º Os entes que já tenham aderido ao sistema e disponham de unidade 

própria de atendimento do SINE, interessados em receber no exercício de 

que trata o caput transferências automáticas da União para a oferta do bloco 

Qualificação em consonância com esta Resolução, deverão, até 30 de julho 

de 2020, manifestar-se por meio de ofício e(grifo nosso) 

I - cumprir os requisitos para transferências automáticas de recursos, 

nos termos do art. 7º da Resolução CODEFAT nº 825, de 2019; e(grifo nosso) 

II - apresentar comprovação orçamentária da existência de recursos 

próprios destinados à ação de qualificação profissional alocados ao 

respectivo fundo para o exercício. (grifo nosso) 

§ 2º O coordenador nacional divulgará, até 30 de setembro de 2020, a 

distribuição dos recursos para o exercício. 

§ 3º O plano de ações e serviços específico para o bloco Qualificação, 

aprovado pelos respectivos CTER, deverá ser formalizado pelos entes até 30 

de novembro de 2020, observada a distribuição dos recursos de que trata 

parágrafo anterior. 

 

 Observa que além de manifestar expressamente o município 

deverá cumprir os requisitos para as transferências na modalidade fundo 

a fundo(art. 13-I) e apresentar comprovação orçamentária da existência 

http://www.amm.org.br/
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de recursos próprios destinados à ação de qualificação profissional alocados ao respectivo 

fundo para o exercício(art.13 - II).  

 

 No exercício de 2021, os recursos serão distribuídos de acordo com a execução 

em relação à população dos entes parceiros, o que será aferido pelo valor de seu orçamento 

per capita para o bloco Qualificação multiplicado pela razão entre o orçamento total da União 

alocado para as transferências automáticas do bloco Qualificação e o somatório dos valores 

dos orçamentos per capita dos entes elegíveis no mesmo período alocados para a mesma 

finalidade(ar.14). 

 

 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/web/dou/-/resolucao-n-866-de-16-de-julho-de-2020-
267955653 
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