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II - executar, em caráter privativo, os seguintes serviços e
ações integrados ao Sine:
a) concessão do seguro-desemprego e do abono salarial;
b) identificação dos trabalhadores;
c) coordenação da certificação profissional;
d) manutenção de cadastro de instituições habilitadas a
qualificar os trabalhadores;
III - apoiar e assessorar tecnicamente as esferas de Governo
que aderirem ao Sine;
IV - estimular a constituição de consórcios públicos municipais e
fornecer-lhes suporte técnico, para viabilização das ações e serviços do Sine.
Parágrafo único. A União poderá executar, em caráter
suplementar, as ações e os serviços do Sine de competência das demais
esferas de governo, tenham ou não a ele aderido.
Art. 8º Compete aos Estados que aderirem ao Sine:
I - exercer, por intermédio de órgão específico integrado à
sua estrutura administrativa, a coordenação estadual do Sine, com
supervisão, monitoramento e avaliação das ações e dos serviços a
eles atribuídos;
II - executar as ações e os serviços do Sine na ausência de
atuação dos Municípios ou de consórcios públicos municipais;
III - estimular os Municípios e os consórcios que eles
venham a constituir, e fornecer-lhes suporte técnico e financeiro,
para viabilização das ações e serviços do Sine.
Parágrafo único. Os Estados poderão executar, em caráter
suplementar, as ações e os serviços do Sine de competência dos
Municípios.
Art. 9º Compete aos Municípios que aderirem ao Sine, sem
prejuízo de outras atividades que lhes sejam distribuídas pelo Codefat:
I - exercer, por intermédio de órgão específico integrado à
sua estrutura administrativa, a coordenação municipal do Sine, com
supervisão, monitoramento e avaliação das ações e dos serviços a
eles atribuídos;
II - habilitar o trabalhador à percepção de seguro-desemprego;
III - intermediar o aproveitamento da mão de obra;
IV - cadastrar os trabalhadores desempregados em sistema
informatizado acessível ao conjunto das unidades do Sine;
V - prestar apoio à certificação profissional;
VI - promover a orientação e a qualificação profissional;
VII - prestar assistência a trabalhadores resgatados de situação
análoga à de escravo;
VIII - fomentar o empreendedorismo, o crédito para a geração
de trabalho, emprego e renda, o microcrédito produtivo orientado e o
assessoramento técnico ao trabalho autônomo, autogestionário ou
associado.
Art. 10. O Distrito Federal, se aderir ao Sine, exercerá,
cumulativamente, no âmbito de seu território, as competências dos
Estados e dos Municípios.
CAPÍTULO IV
DO FINANCIAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
Art. 11. As despesas com a organização, a implementação,
a manutenção, a modernização e a gestão do Sine correrão por
conta dos seguintes recursos:
I - provenientes do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT);
II - aportados pelas esferas de governo que aderirem ao Sine;
III - outros que lhe sejam destinados.
Parágrafo único. A União e as esferas de governo que aderirem
ao Sine poderão realizar operações externas de natureza financeira,
autorizadas pelo Senado Federal, para captação de recursos direcionados
aos respectivos fundos do trabalho.
Art. 12. As esferas de governo que aderirem ao Sine deverão
instituir fundos do trabalho próprios para financiamento e transferências
automáticas de recursos no âmbito do Sistema, observada a
regulamentação do Codefat.
§ 1º Constituem condição para as transferências
automáticas dos recursos de que trata esta Lei às esferas de governo
que aderirem ao Sine a instituição e o funcionamento efetivo de:
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I - Conselho do Trabalho, Emprego e Renda, constituído de
forma tripartite e paritária por representantes dos trabalhadores, dos
empregadores e do governo, observadas as disposições desta Lei;
II - fundo do trabalho, orientado e controlado pelo
respectivo Conselho do Trabalho, Emprego e Renda;
III - plano de ações e serviços, aprovado na forma estabelecida
pelo Codefat.
§ 2º Constitui condição para a transferência de recursos do
FAT às esferas de governo que aderirem ao Sine a comprovação
orçamentária da existência de recursos próprios destinados à área do
trabalho e alocados aos respectivos fundos, adicionados aos
recebidos do FAT.
§ 3º As despesas com o funcionamento dos Conselhos do
Trabalho, Emprego e Renda, exceto as de pessoal, poderão ser
custeadas por recursos alocados ao fundo do trabalho, observadas as
deliberações do Codefat.
Art. 13. O financiamento de programas, projetos, ações e
serviços do Sine será efetivado por meio de transferências
automáticas entre os fundos do trabalho ou mediante a alocação de
recursos próprios nesses fundos por parte da União e das esferas de
governo que aderirem ao Sistema.
Parágrafo único. (VETADO).
Art. 14. Para a definição dos valores a serem repassados pela
União às esferas de governo que aderirem ao Sine, serão observados os
critérios aprovados pelo Codefat e as disponibilidades orçamentárias e
financeiras.
§ 1º Caberá ao Ministério do Trabalho, na qualidade de
coordenador nacional do Sine, propor ao Codefat os critérios de que
trata o caput deste artigo.
§ 2º Caberá ao Codefat estabelecer as condições de
financiamento do Sine e de aplicação de seus recursos.
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Art. 21. É garantida, às esferas de governo que aderirem ao
Sine, a participação no Codefat, mediante a indicação de representantes
- titular e suplente -, efetivada, conforme o caso, pelo Fórum Nacional
de Secretarias Estaduais do Trabalho (Fonset) ou pelo Fórum Nacional
de Secretarias Municipais do Trabalho (Fonsemt).
Parágrafo único. A participação de representantes - titular e
suplente - das Superintendências Regionais do Trabalho nos Conselhos
de Trabalho, Emprego e Renda instituídos pelos Estados e pelo Distrito
Federal é condição para a adesão dessas esferas de governo ao Sine.
Art. 22. Os entes públicos que tenham Convênio Plurianual
do Sine (CP-Sine) e Convênio Plurianual de Qualificação Social e
Profissional (CP-QSP) vigentes à data de publicação desta Lei terão
o prazo de 12 (doze) meses para se adaptar à nova organização do
Sine e constituir os seus fundos do trabalho.
§ 1º Durante o período previsto no caput deste artigo, as
transferências de recursos relacionados ao Sine observarão, em
caráter transitório, os termos dos convênios vigentes, os quais
poderão ser objeto de termos aditivos para garantir a continuidade
da execução das ações e serviços do Sistema durante esse
período.
§ 2º A adesão de novos entes públicos ao Sine somente
poderá ocorrer 12 (doze) meses após a data de entrada em vigor
desta Lei, de acordo com cronograma aprovado pelo Codefat.
Art. 23. O Sine, criado pelo Decreto nº 76.403, de 8 de
outubro de 1975, passa a ser regido pelas disposições desta Lei e
pela regulamentação do Codefat.
Art. 24. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de maio de 2018; 197o da Independência e
130o da República.
MICHEL TEMER
Eduardo Refinetti Guardia
Esteves Pedro Colnago Junior
Helton Yomura

Art. 15. (VETADO).
Art. 16. O Ministério do Trabalho, na forma estabelecida
pelo Codefat, apoiará financeiramente, com as dotações
orçamentárias existentes, o aprimoramento da gestão descentralizada
das ações e dos serviços do Sine, por meio do Índice de Gestão
Descentralizada do Sine (IGD-Sine), destinado ao custeio de
despesas correntes e de capital.

Atos do Poder Executivo

Parágrafo único. É vedada a utilização dos recursos repassados
a título de IGD-Sine para pagamento de pessoal efetivo e de
gratificações de qualquer natureza a servidor público federal, estadual,
municipal ou do Distrito Federal.
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Art. 17. Os recursos financeiros destinados ao Sine serão
depositados em conta especial de titularidade do fundo do trabalho e
movimentados com a fiscalização do respectivo Conselho do Trabalho,
Emprego e Renda.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, caput, inciso VI, alínea "a", da
Constituição,

§ 1º O Ministério do Trabalho acompanhará a
conformidade da aplicação dos recursos do FAT transferidos
automaticamente às esferas de governo que aderirem ao Sine,
observada a programação orçamentária aprovada para cada ente
federativo.
§ 2º Sem prejuízo de outras sanções cabíveis em
decorrência da legislação, constitui crime, sujeito à pena de reclusão
de 3 (três) meses a 1 (um) ano, o emprego irregular, ou em
finalidades diversas das previstas nesta Lei, de verbas, de rendas
públicas ou de recursos do Sine.
Art. 18. Caberá à esfera de governo que aderir ao Sine a
responsabilidade pela correta utilização dos recursos de seu fundo do
trabalho, bem como pelo controle e pelo acompanhamento dos programas,
dos projetos, dos benefícios, das ações e dos serviços vinculados ao
Sistema, independentemente de ações do órgão repassador dos recursos.
Art. 19. A utilização 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 automática, mediante relatório de
gestão que comprove a execução das ações, na forma do
regulamento, a ser submetido à apreciação do respectivo Conselho
do Trabalho, Emprego e Renda.
Parágrafo único. O ente responsável pela transferência
automática poderá requisitar informações referentes à aplicação dos
recursos transferidos, para fins de análise e acompanhamento de sua
utilização.
CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 20. A denominação Sistema Nacional de Emprego, a
sigla Sine e as suas marcas ou logomarcas, utilizadas separada ou
conjuntamente, são consideradas bens públicos nacionais e não
poderão ser objeto de nenhum tipo de registro de propriedade ou de
domínio, por pessoas físicas ou jurídicas.
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Institui a Estratégia Nacional de Disseminação
do Building Information Modelling.

DECRETA:
Art. 1º Fica instituída a Estratégia Nacional de Disseminação
do Building Information Modelling no Brasil - Estratégia BIM BR,
com a finalidade de promover um ambiente adequado ao investimento
em Building Information Modelling - BIM e sua difusão no País.
Parágrafo único. Para os fins do disposto neste Decreto,
entende-se o BIM, ou Modelagem da Informação da Construção,
como o conjunto de tecnologias e processos integrados que permite a
criação, a utilização e a atualização de modelos digitais de uma
construção, de modo colaborativo, de forma a servir a todos os
participantes do empreendimento, potencialmente durante todo o ciclo
de vida da construção.
Art. 2º A Estratégia BIM BR tem os seguintes objetivos específicos:
I - difundir o BIM e seus benefícios;
do BIM;

II - coordenar a estruturação do setor público para a adoção

III - criar condições favoráveis para o investimento, público
e privado, em BIM;
IV - estimular a capacitação em BIM;
V - propor atos normativos que estabeleçam parâmetros para
as compras e as contratações públicas com uso do BIM;
VI - desenvolver normas técnicas, guias e protocolos específicos
para adoção do BIM;
VII - desenvolver a Plataforma e a Biblioteca Nacional BIM;
VIII - estimular o desenvolvimento e aplicação de novas
tecnologias relacionadas ao BIM; e
IX - incentivar a concorrência no mercado por meio de
padrões neutros de interoperabilidade BIM.
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