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O CODEFAT, em reunião ordinária do dia 28.09.99, deliberou sobre os seguintes assuntos: 
 
 

 
 
 

Ratificou a Resolução nº 215, de 5 de 
agosto de 1999, aprovada “ad referendum”, que 

autoriza a alocação de recursos do FAT no 
Projeto de Profissionalização de Trabalhadores 

da Área de Enfermagem – PROFAE. 
http://portalfat.mte.gov.br/wp-

content/uploads/2016/01/Resolu%C3%A7%C3%A3o-
n%C2%BA-215-de-5-de-setembro-de-1999.pdf 

 
 

Ratificou a Resolução nº 216, de 14 de 
setembro de 1999, aprovada “ad referendum”, 

que autoriza a transferência de recursos do 
FAT, no âmbito do Plano Nacional de 

Qualificação do Trabalhador – PLANFOR, para 
continuidade de ações de qualificação 

profissional, no exercício de 1999. 
http://portalfat.mte.gov.br/wp-

content/uploads/2016/01/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-
216-de-14-de-setembro-de-1999.pdf 

 
 

Ratificou a Resolução nº 217, de 22 de 
setembro de 1999, aprovada “ad 

referendum”, que autoriza a alocação de 
recursos do FAT no Banco do Brasil S/A, para 

aplicação no Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar - 

PRONAF. 
http://portalfat.mte.gov.br/wp-

content/uploads/2016/01/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-
217-de-22-de-setembro-de-1999.pdf 

 
 

Ratificou a Resolução nº 218, de 22 de 
setembro de 1999, aprovada “ad 

referendum”, que autoriza a alocação de 

recursos do FAT no Banco do Nordeste do 
Brasil S/A, para aplicação no Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura 
Familiar - PRONAF. 

http://portalfat.mte.gov.br/wp-
content/uploads/2016/01/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-

218-de-22-de-setembro-de-1999.pdf 

 
Aprovou a Proposta de Resolução que altera a 

de nº 64, de 28 de julho de 1994, que estabelece 
procedimentos relativos à concessão do Seguro-

Desemprego. 
Desse modo, os documentos, para 

comprovação de vínculo empregatício, de que 
trata a alínea “f”, da Resolução nº 64/94, poderão 
ser substituídos por decisão prolatada pela  Justiça 

do Trabalho. 
http://portalfat.mte.gov.br/wp-

content/uploads/2016/01/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-
219-de-28-de-setembro-de-1999.pdf 

 
 
 
 

Aprovou a Proposta de Resolução  que 
revoga   a de  nº 186, de 29 de junho de 1998, 

que autoriza a  celebração  de Termo de 
Cooperação Técnica com a Organização 

Internacional do Trabalho – OIT. Essa medida 
foi adotada em razão de não ter sido 

implementado, até a presente data, o Projeto 
“Trabalho e Renda na Comunidade”, objeto do 
Termo de Cooperação técnica celebrado com a 

OIT. 
http://portalfat.mte.gov.br/codefat/resolucoes-2/resolucoes-por-ano-em-

construcao/1999-2/ 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



Aprovou a Proposta de Resolução que estabelece 
parâmetros para a transferência de recursos para a 

execução de ações integradas do Programa do 
Seguro-Desemprego, no âmbito do Sistema 

Nacional de Emprego – SINE, exercício de 2000. 
Essa Resolução estabelece que, no exercício 

de 2000, a transferência de recursos aos Estados, 
ao Distrito Federal e às entidades parceiras, no 
âmbito do SINE, deverá observar os mesmos 

parâmetros utilizados para o exercício de 1999. 
http://portalfat.mte.gov.br/wp-

content/uploads/2016/01/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-221-
de-28-de-setembro-de-1999.pdf 

 


