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O CODEFAT, em reunião do dia 21.08.96, deliberou sobre os seguintes assuntos: 
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1. Aprovou proposta de Resolução autorizando a alocação 
de até 130 milhões de reais, de recursos do FAT com a 
contrapartida da CEF de 130 milhões de reais, que serão 
utilizados na contratação de financiamentos no âmbito do 
PROGER, na área urbana. 
 http://portalfat.mte.gov.br/wp-
content/uploads/2016/01/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-117-de-21-
de-agosto-de-1996.pdf 
 

3. Alterou a Resolução nº 112, de 1º de agosto de 1996, que 
destina recursos do PROGER RURAL alocados no BNB ao 
PRONAF, acrescendo a importância de 20 milhões de reais, 
perfazendo o total de até 50 milhões de reais. 
http://portalfat.mte.gov.br/wp-
content/uploads/2016/01/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-119-de-21-
de-agosto-de-1996.pdf 
 

6. Foi marcado seminário sobre alteração dos critérios 
de concessão do pagamento do benefício do Seguro-
Desemprego, em 18 de setembro próximo, no Rio de 
Janeiro. 

4. Aprovou o aditamento do Contrato DATAMEC, dando 
continuidade à execução de Serviços de Informática e 
Processamento de Dados prestados ao Sistema MTb, no 
período compreendido entre SET/96 a JUN/97. 
http://portalfat.mte.gov.br/wp-
content/uploads/2016/01/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-120-de-21-
de-agosto-de-1996.pdf 
 

5. Aprovou proposta de Resolução prolongando por 
até mais dois meses a concessão do Seguro-
Desemprego no Distrito Federal e nas regiões 
metropolitanas de Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, 
Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e 
Porto Alegre. Terão direito a esse benefício os 
segurados cujas parcelas adicionais sejam vincendas no 
período compreendido entre a data da publicação da 
Resolução até 31 de dezembro de 1996. 
http://portalfat.mte.gov.br/wp-
content/uploads/2016/01/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-120-de-21-
de-agosto-de-1996.pdf 
 

2. Aprovou proposta de Resolução destinando recursos do 
PROGER RURAL alocados no BNDES ao PRONAF, no 
valor de até 350 milhões de reais, em conformidade com o 
que estabelece a Resolução nº 80, de 19 de abril de 1995. 
http://portalfat.mte.gov.br/wp-
content/uploads/2016/01/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-118-de-21-
de-agosto-de-1996.pdf 
 


