CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

ANO 3 - Nº 22

Informativo da Secretaria Executiva do CODEFAT
O CODEFAT, em reunião ordinária do dia 17.12.98, deliberou sobre os seguintes
assuntos:

A

provou a Proposta de Resolução que faculta às pessoas jurídicas
privado utilizarem formulários formato A4 para imprimir o requerimento do
Desemprego.
Essa Resolução decorre da necessidade de facilitar/melhorar o trabalho
preenchimento dos formulários quando da dispensa de empregados, visto
empresas são informatizadas.

de direito público ou
benefício do Segurodos empregadores no
que, hoje em dia as

http://portalfat.mte.gov.br/wp-content/uploads/2016/01/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-199-de-4-de-novembro-de-19981.pdf

A

provou a proposta elaborada e apresentada pelo Banco do Nordeste, com a finalidade de
alterar o prazo máximo de financiamento do Setor de Turismo no Plano de Trabalho aprovado pelo
CODEFAT, no âmbito do Programa de Promoção do Emprego e Qualidade de Vida do Trabalhador na
Região Nordeste - PROTRABALHO.
Essa Proposta objetiva a alteração do prazo de 8 anos com até 3 anos de carência, para 12 anos
com até 4 anos de carência, para o sub setor Turismo.
http://portalfat.mte.gov.br/wp-content/uploads/2016/01/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-196-de-27-de-outubro-de-19981.pdf

A

provou Projetos para implantação e manutenção de Agências de Serviços de Emprego
(Resolução/CODEFAT nº 197/98), com as seguintes entidades parceiras: Sindicato dos
Metalúrgicos de São Paulo, Confederação Nacional dos Metalúrgicos, Federação do Comércio de
Serviços do RS, e aprovou, ainda, os Projetos do Serviço Social da Indústria/MG, da Associação
Nacional de Sindicatos Social-Democratas e da Central Única dos Trabalhadores, ficando os três
últimos, pendentes de vistoria técnica.
http://portalfat.mte.gov.br/wp-content/uploads/2016/01/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-197-de-4-de-novembro-de-19981.pdf

A

provou o Projeto de Modernização da Classificação Brasileira de Ocupações - CBO.
Esse Projeto tem como objetivo principal descrever de forma detalhada e completa 500 famílias
ocupacionais, organizadas a partir do mercado de trabalho brasileiro, da nova CBO.
http://portalfat.mte.gov.br/wp-content/uploads/2016/01/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-195-de-23-de-setembro-de-19981.pdf

A

provou a Prestação de Contas do Programa do Seguro-Desemprego – Exercício 1997 e a
Prestação de Contas do Abono Salarial – PASEP – Exercício 1997/1998.

