
CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR 
 
 

ANO 2 - Nº 14 
Informativo da Secretaria Executiva do CODEFAT 
 
 
O CODEFAT, em reunião do dia 13.05.98, deliberou sobre os seguintes assuntos: 

 
 

 
 
atificou a Resolução nº 163, de 14 de 

abril de 1998, aprovada “ad referendum”, que 
prorrogou até 15 de maio de 1998, o prazo 
para pagamento do Abono Salarial referente 
ao exercício de 1997/1998, estabelecido nos 
anexos I e II da Resolução nº 147, de 1º de 
setembro de 1997. 
http://portalfat.mte.gov.br/wp-
content/uploads/2016/01/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-
163-de-14-de-abril-de-1998.pdf 

 

 
atificou a Resolução nº 164, de 29 de 

abril de 1998, aprovada “ad referendum”, que 
disciplina a remuneração dos saldos dos 
recursos não desembolsados pelo agente 
pagador referente ao benefício do Seguro-
Desemprego. 
http://portalfat.mte.gov.br/wp-
content/uploads/2016/01/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-
164-de-29-de-abril-de-1998.pdf 

 
 

 
atificou a Resolução nº 165, de 07 de 

maio de 1998, aprovada “ad referendum”, que 
reajusta o valor do benefício do Seguro-
Desemprego. 

Dessa forma, a partir de 1º de maio de 
1998, o valor do benefício do Seguro-
Desemprego será calculado com a aplicação 
do percentual de 8,33. 
http://portalfat.mte.gov.br/wp-
content/uploads/2016/01/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-
165-de-7-de-maio-de-1998.pdf 

 

Aprovou a Proposta de Resolução 
que altera a Resolução nº 59, de 25 de março 
de 1998, que autoriza a alocação de recursos 
do FAT, excedentes da reserva mínima de 
liquidez em depósitos especiais. 

Essa Resolução decorre da necessidade 
de adequação das  linhas de financiamento  às 

necessidades do beneficiário, permitindo a 
destinação de 50 % à capital de giro e 50 % à 
investimento nos financiamentos do 
PROGER Urbano . 
http://portalfat.mte.gov.br/wp-
content/uploads/2016/01/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-
166-de-13-de-maio-de-1998.pdf 

 

 
provou a Proposta de Resolução que 

faculta às Pessoas Jurídicas de Direito Público 
ou Privado a substituírem o carimbo do CGC, 
pela transcrição do nº da inscrição, nome e 
endereço completo nos formulários de 
Requerimento do Seguro-Desemprego. 

A medida decorre da necessidade de 
adequar os procedimentos de preenchimento 
do Requerimento do Seguro-Desemprego aos 
procedimentos adotados pela Receita Federal 
que por intermédio da IN nº 81/96, dispensou 
o uso do carimbo. 
http://portalfat.mte.gov.br/wp-
content/uploads/2016/01/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-
167-de-13-de-maio-de-1998.pdf 

 
 
onheceu o Certificado de Regularidade 

Plena da gestão dos recursos do FAT, 
exercício de 1997, emitido pela Secretaria de 
Controle Interno do Ministério da Fazenda, 
no Ministério do Trabalho. 
http://portalfat.mte.gov.br/wp-
content/uploads/2016/01/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-
168-de-13-de-maio-de-1998.pdf 
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