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ANO 6 - Nº 38 
Informativo da Secretaria Executiva do CODEFAT 

 
 

O CODEFAT, em reunião do dia 21.11.2001, deliberou sobre os seguintes assuntos: 
 
 
 

 
Ratificou a Resolução nº 271, de 10 de 

outubro de 2001, aprovada “ad referendum”, que 
dispõe sobre a alocação de recursos do FAT, no 

Banco do Brasil, destinados ao PROGER – 
Rural. (disponibilizada no Site do MTE, 

http://portalfat.mte.gov.br/wp-
content/uploads/2016/01/Resolu%C3%A7%C3
%A3o-n%C2%BA-271-de-10-de-outubro-de-

2001.pdf 
 
 

Ratificou a Resolução nº 272, de 10 de 
outubro de 2001, aprovada “ad referendum”, que 

autoriza a alocação de recursos do FAT, na 
CAIXA, para aplicação no PROGER – Urbano. 

(disponibilizada no Site do MTE, 
http://portalfat.mte.gov.br/wp-

content/uploads/2016/01/Resolu%C3%A7%C3
%A3o-n%C2%BA-272-de-10-de-outubro-

de-2001.pdf 
 

 
Aprovou a Proposta de Resolução que 

institui o Programa de Geração de Emprego e 
Renda na Indústria da Construção Civil – FAT-

HABITAÇÃO. (Resolução nº 273, de 
21/11/2001, disponibilizada no Site do MTE, 

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

C3%A3o-n%C2%BA-273-de-21-de-novembro-
de-2001.pdf 

 
 

Aprovou a Proposta de Resolução que autoriza a 
alocação de recursos do FAT, na Caixa 

Econômica Federal, para aplicação no Programa 
de Geração de Emprego e Renda na Indústria da 

Construção Civil – FAT-HABITAÇÃO. 
(Resolução nº 274, de 21/11/2001, 
disponibilizada no Site do MTE, 

 

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

%C3%A3o-n%C2%BA-274-de-21-de-
novembro-de-2001.pdf 

 
Aprovou a Proposta de Resolução que 

institui linha de crédito especial denominada 
PROGER – Novo Empreendedor, no âmbito do 

PROGER – Urbano. (Resolução nº 275, de 
21/11/2001, disponibilizada no Site do 

MTE, 
 

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

A3o-n%C2%BA-275-de-21-de-novembro-de-
2001.pdf 

 
 

Aprovou a Proposta de Resolução que 
altera a de nº 231, de 23 de dezembro de 1999, 

que aprovou o Regulamento do Fundo 
de Aval para a Geração de Emprego e 

Renda – FUNPROGER. (Resolução nº 
276, de 21/11/2001, disponibilizada no Site 

do MTE,) 
 

http://portalfat.mte.gov.br/wp-
content/uploads/2016/01/Resolu%C3%A7%C3
%A3o-n%C2%BA-276-de-21-de-novembro-de-

2001.pdf 
 

 
Aprovou a Proposta de Resolução que 

institui Grupo de Trabalho para elaborar estudos 
visando avaliação e proposição de ajustes 

necessários nos critérios e na tarifa referentes aos 
Convênios no âmbito do Sistema Nacional de 

Emprego – SINE. (Resolução nº 277, de 
21/11/2001, disponibilizada no Site do MTE, ) 

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

content/uploads/2016/01/Resolu%C3%A7%C3

 

  

 

 

 

 



%A3o-n%C2%BA-277-de-21-de-novembro-de-
2001.pdf 

 
 

 
Aprovou a Proposta de Resolução que disciplina a 

transferência de recursos para execução 
descentralizada das ações integradas de emprego 
do Programa Seguro-Desemprego, no âmbito do 

Sistema Nacional de Emprego – SINE, no 
exercício de 2002. (Resolução nº 278, de 

21/11/2001, disponibilizada no Site do MTE, ) 
 

http://portalfat.mte.gov.br/wp-
content/uploads/2016/01/Resolu%C3%A7%C3
%A3o-n%C2%BA-278-de-21-de-novembro-de-

2001.pdf 
 


