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O CODEFAT, em reunião do dia 3.4.97, deliberou sobre os seguintes assuntos: 
 

 
provou a Proposta de Resolução que 

dispõe sobre a alocação de recursos do FAT, no 
Banco do Nordeste, destinando a importância de 
130 milhões de reais ao PROGER Urbano e a 
importância de 80 milhões de reais ao PROGER 
Rural. 
http://portalfat.mte.gov.br/wp-
content/uploads/2016/01/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-135-
de-3-de-abril-de-1997.pdf 

 
 
provou a Proposta de Resolução que altera a 

Resolução nº 122, de 18 de setembro de 1996, que 
estabelece critérios para a transferência de recursos 
para a execução de ações integradas do Programa do 
Seguro-Desemprego, no âmbito do SINE - exercício 
1997. 

Essa Resolução prorrogou, para 30 de abril 
de 1997, o prazo fixado para 
apresentação da versão final do Plano 
de Trabalho e prorrogou, para 30 de 
maio de 1997, o prazo previsto para 
análise dos Planos de Trabalho, 
relativos aos Convênios com vistas à 
transferência de recursos para os 
estados no corrente exercício. 
http://portalfat.mte.gov.br/wp-
content/uploads/2016/01/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-136-
de-3-de-abril-de-1997.pdf 

 
 
provou a Proposta de Resolução que 

prorrogou, para 30 de maio de 1997, o prazo para 
pagamento do Abono Salarial referente ao exercício 
de 1996/1997, estabelecido nos anexos I e II da 
Resolução nº 123, de 18 de setembro de 1996. 
http://portalfat.mte.gov.br/wp-
content/uploads/2016/01/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-137-
de-3-de-abril-de-1997.pdf 

 
 
provou a Proposta de Resolução que integra 

as Comissões Estaduais e Municipais de Emprego no 
esforço nacional de combate ao trabalho infantil. 

Essa Resolução visa a assegurar o estrito 
cumprimento das normas que proíbem o trabalho 
infantil e protegem o trabalho do adolescente quando 
da implementação de programas que utilizem 
recursos do FAT, solicitando que as Comissões 

Estaduais e Municipais de Emprego enviem 
sugestões, aos órgãos encarregados de políticas na 
área do trabalho, em nível estadual e municipal, e, às 
unidades descentralizadas do MTb, de ações voltadas 
para o combate e eliminação do trabalho infantil. 
http://portalfat.mte.gov.br/wp-
content/uploads/2016/01/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-138-
de-3-de-abril-de-1997.pdf 

Autorizou o pagamento do seguro-desemprego 
para trabalhadores desempregados, em condição 
involuntária, pela Prefeitura de Salvador. 

Aprovou a Proposta para realização de Seminários 
das Comissões Estaduais e Municipais de Emprego, 
objetivando a estruturação das mesmas. 

Com base nessa proposta serão realizados 
onze eventos, com a seguinte distribuição espacial: 

 Seminários Individuais: 
MG, SP, SC, RS e PR, e; 

 Seminários Regionais: MT, 
TO e MS em Cuiabá; RJ e ES no Rio 
de Janeiro; AC, AM, RO, RR, PA e 
AP em Manaus; BA, SE e AL em 
Salvador; CE, MA, PB, PE, PI e RN 

em Fortaleza; GO e DF em Goiânia. 
Serão convidados para participar desses 

seminários os membros e Secretários-Executivos 
das Comissões Estaduais de Emprego. Poderão 
participar ainda, membros das Comissões 
Municipais de Emprego e seus respectivos 
Secretários-Executivos, os agentes financeiros e 
outros técnicos, cujo ônus do comparecimento 
ficará a cargo das instituições que os indicarem. 

A Infra-estrutura dos seminários deverá 
ficar a cargo da Secretaria de Trabalho do Estado 
que sediar o evento, ficando deliberado ainda, o 
encaminhamento de expediente, às Comissões 
Estaduais de Emprego, solicitando o envio de 
sugestões quanto à programação desses eventos. 
Prorrogou, impreterivelmente, até a próxima 
reunião do Conselho, o prazo final do 
reconhecimento provisório das Comissões Estaduais 
de Emprego dos Estados do AC, GO, PB, RO, SE e 
TO. 
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Aprovou o início da adoção de providências, com 
vistas a doação dos bens adquiridos pelos Estados 
com recursos do FAT. 
 

Marcou a próxima reunião ordinária do 
Colegiado para o dia 5 de junho de 1997, na sede do 
MTb. 
 
 


