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O CODEFAT, em reunião do dia 4.10.2000, deliberou sobre os seguintes assuntos: 

 
 

 
 

Ratificou a Resolução nº 239, de 11 de 
agosto de 2000, aprovada “ad referendum”, 

que autoriza a alocação de recursos do FAT, no 
Banco do Brasil, destinados ao PROGER – Rural 

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

content/uploads/2016/01/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-239-
de-11-de-agosto-de-2000.pdf 

 
 

Ratificou a Resolução nº 240, de 11 de agosto de 
2000, aprovada “ad referendum”, que autoriza a 

alocação de recursos do FAT, no Banco do 
Nordeste, para aplicação no PROGER – Urbano. 

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

n%C2%BA-240-de-11-de-agosto-de-2000.pdf 
 

 
Ratificou a Resolução nº 241, de 15 de setembro 
de 2000, aprovada “ad referendum”, que autoriza 
a alocação de recursos do FAT, na CAIXA, para 

aplicação no PROGER – Urbano. 
http://portalfat.mte.gov.br/wp-

content/uploads/2016/01/Resolu%C3%A7%C3%A3o-
n%C2%BA-241-de-15-de-setembro-de-2000.pdf 

 
 

Aprovou a Proposta de Resolução que estabelece 
procedimentos relativos à concessão do 

Seguro-Desemprego. 
http://portalfat.mte.gov.br/wp-

content/uploads/2016/01/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-242-
de-4-de-outubro-de-2000.pdf 

 
 

Aprovou a Proposta de Resolução que estabelece 
procedimentos para facultar a concessão do 

benefício do Seguro-Desemprego do Empregado 
Doméstico. 

http://portalfat.mte.gov.br/wp-
content/uploads/2016/01/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-243-

de-4-de-outubro-de-2000.pdf 

 
Aprovou a Proposta de Resolução que institui 

modelo de formulário para concessão do 
benefício do Seguro-Desemprego do Empregado 

Doméstico de que trata a MP nº 1.986-2, de 
10/2/2000. 

http://portalfat.mte.gov.br/wp-
content/uploads/2016/01/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-253-

de-4-de-outubro-de-2000.pdf 

 
 

Aprovou a Proposta de Resolução 
que dispõe sobre o pagamento do benefício do 
Seguro-Desemprego aos segurados integrantes 

dos municípios dos Estados de Alagoas e 
Pernambuco. 

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

n%C2%BA-242-de-4-de-outubro-de-2000.pdf 

 
 

Aprovou a Proposta de Resolução que 
autoriza a alocação de recursos 

do FAT, no Banco do Brasil, para 
aplicação no PROGER – Urbano. 

http://portalfat.mte.gov.br/wp-
content/uploads/2016/01/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-243-

de-4-de-outubro-de-2000.pdf 

 
 

Aprovou a Proposta de Resolução 
que autoriza a alocação de recursos do 

FAT, no Banco do Nordeste, destinados ao 
PRONAF 

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

n%C2%BA-246-de-4-de-outubro-de-2000.pdf 

 
 

Aprovou a Proposta de Resolução que 
autoriza a alocação de recursos do FAT, no 

BNDES, destinados ao PRONAF. 
http://portalfat.mte.gov.br/wp-

content/uploads/2016/01/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-248-
de-4-de-outubro-de-2000.pdf 

 
Aprovou Propostas de Resoluções que 

dispõem sobre prazo de reembolso de recursos 
do FAT, aplicados na forma de depósitos 

especiais nos seguintes Bancos: Banco do Brasil, 
por força da Resolução nº 129; Banco do 

Nordeste, por força das Resoluções nº 130 e nº 
135; BNDES, por força das Resoluções nºs 

109/118/128 e nº 146. 

 

 
 

 

  

 
 

 

 



http://portalfat.mte.gov.br/wp-
content/uploads/2016/01/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-249-

de-4-de-outubro-de-2000.pdf 

 
 

 


