
RESOLUÇÃO Nº 223, DE 9 DEZEMBRO DE 1999 
Revogada pela Resolução nº 258/2000 

 
Altera a Resolução nº 194, de 23 de setembro de 1998. 

 
O Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador – CODEFAT, no uso 

das atribuições que lhe confere o inciso XVII, do Artigo 19, da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro 
de 1990, resolve: 

 
Art. 1º Alterar o § 3º do artigo 3º, o artigo 10 e o artigo 11 da Resolução nº 194/98, 

que passam a vigorar com as seguintes redações: 
 
“Art. 3º - (...) 
 
§ 3º As PARCERIAS contemplam ações de qualificação profissional e projetos 

especiais, implementados em escala regional ou nacional, sob aprovação e homologação do 
CODEFAT. 

 
(...) 
 
Art. 10. Cada PEQ deverá obedecer aos seguintes percentuais de aplicação dos 

recursos do FAT, alocados ao convênio anualmente:  
 
a) mínimo de 80% dos recursos e 90% da oferta de vagas em ações de qualificação 

profissional para a população alvo definida no art. 4º e respectivos  parágrafos desta 
Resolução; 

 
b) até 16% dos recursos e 10% da oferta de vagas em ações de qualificação 

profissional para outros grupos relevantes para o desenvolvimento sustentado, devendo 
contemplar, obrigatoriamente, a formação de membros de Comissões Municipais de 
Emprego; 

 
c) até 4% dos recursos em projetos especiais, incluindo, obrigatoriamente, supervisão 

e acompanhamento gerencial do PEQ, continuidade da avaliação externa e acompanhamento 
de egressos do PEQ, atualização do cadastro de entidades e avaliação da oferta de EP na 
unidade federativa, podendo também contemplar, desde que garantidos os três projetos 
obrigatórios e respeitado o limite de recursos para projetos especiais, estudos prospectivos da 
demanda de trabalho e qualificação profissional, como subsídio ao PEQ. 

 
c) até 4% dos recursos em projetos especiais, incluindo obrigatoriamente avaliação 

externa da implementação do PEQ e da gestão local e atualização do cadastro de entidades e 
avaliação da oferta de educação profissional na unidade federativa, podendo também 
contemplar, respeitado o limite de recursos para projetos especiais, ações de apoio à gestão do 
PEQ, estudos prospectivos da demanda de trabalho e qualificação profissional, como subsídio 
ao PEQ. (Redação dada pela Resolução nº 234/2000 e republicada no D.O.U., de 04/05/2000, 
página 8 a 9, Seção 1) 

 
Art. 11. Cada PARCERIA deverá obedecer aos seguintes percentuais de aplicação 

dos recursos do FAT, alocados ao convênio anual: 
 



a) mínimo de 96% dos recursos em ações de qualificação profissional para a 
população alvo definida no art. 4º e respectivos parágrafos desta Resolução podendo 
contemplar também outros grupos relevantes para o desenvolvimento sustentado e a formação 
de membros de Comissões Estaduais de Emprego;  

 
b) até 4% dos recursos em projetos especiais, incluindo, obrigatoriamente, projetos 

de supervisão e acompanhamento gerencial da PARCERIA e avaliação externa e 
acompanhamento de egressos das ações de qualificação podendo também contemplar, desde 
que garantidos os dois projetos obrigatórios e respeitados o limite de recursos para projetos 
especiais, outros projetos de desenvolvimento, produção, experimentação e avaliação de 
metodologias e materiais técnico-didáticos pertinentes aos objetivos do PLANFOR. 

 
b) até 4% dos recursos em projetos especiais, incluindo obrigatoriamente avaliação 

externa da implementação da PARCERIA e da gestão local, podendo também contemplar, 
respeitado o limite de recursos para projetos especiais, ações de apoio à gestão da PARCERIA 
e outros projetos de desenvolvimento, produção, experimentação e avaliação de metodologias 
e materiais técnico-didáticos pertinentes aos objetivos do PLANFOR. (Redação dada pela 
Resolução nº 234/2000 e republicada no D.O.U., de 04/05/2000, página 8 a 9, Seção 1) 

 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando o § 3º do 

artigo 3º, art. 10 e o art. 11 da Resolução nº 194/98. 
 
 

Paulo Jobim Filho 
Presidente do CODEFAT 
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