
CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR 
 

ANO 6 - Nº 40 
Informativo da Secretaria Executiva do CODEFAT (*) 
 

O CODEFAT, em reunião do dia 23.07.2002, deliberou sobre os seguintes assuntos: 
 

 
 
atificou a Resolução nº 283, de 16 de maio de 

2002, aprovada “ad referendum”, que dispõe sobre a 
alocação de recursos do FAT, no Banco do Brasil, 
destinado ao PRONAF. 
http://portalfat.mte.gov.br/wp-
content/uploads/2016/01/Resolu%C3%A7%C3%A3o
-n%C2%BA-283-de-16-de-maio-de-2002.pdf 

 
 
atificou a Resolução nº 284, de 5 de julho de 

2002, aprovada “ad referendum”, que disciplina o 
pagamento do Abono Salarial referente ao exercício 
de 2002/2003, pagamento extemporâneo e a recepção 
da Relação Anual de Informações Sociais - RAIS. 
http://portalfat.mte.gov.br/wp-
content/uploads/2016/01/Resolu%C3%A7%C3%A3o
-n%C2%BA-284-de-5-de-julho-de-2002.pdf 

 
 
provou a Proposta de Resolução que autoriza a 

transferência de recursos, à Fundação Banco do 
Brasil – FBB, no âmbito do Programa “Trabalho e 
Cidadania”.  
http://portalfat.mte.gov.br/wp-
content/uploads/2016/01/Resolu%C3%A7%C3
%A3o-n%C2%BA-285-de-23-de-julho-de-
2002.pdf 

 
 
provou a Proposta de Resolução que institui o 

FAT – Empreendedor Popular, no âmbito do 
PROGER Urbano, e autoriza a alocação de R$ 1,0 
bilhão, em depósitos especiais remunerados, nas 
instituições financeiras oficiais federais para 
aplicação em operações de microcrédito.  
http://portalfat.mte.gov.br/wp-
content/uploads/2016/01/Resolu%C3%A7%C3
%A3o-n%C2%BA-286-de-23-de-julho-de-
2002.pdf 
 

 
provou a Proposta de Resolução que institui 

linha de crédito denominada PROGER Urbano 
Micro e Pequena Empresa – Capital de Giro, no 
âmbito do PROGER Urbano, e reformula linha de 
crédito para financiamento de capital fixo para micro 
e pequenas empresas. 

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

A3o-n%C2%BA-287-de-23-de-julho-de-2002.pdf 
 

Aprovou a Proposta de Resolução que altera a 
Resolução CODEFAT nº 89, de 4 de agosto de 1995 
e estabelece novos critérios para aplicação de 
recursos do FAT no âmbito do PROGER Rural. 
 http://portalfat.mte.gov.br/wp-
content/uploads/2016/01/Resolu%C3%A7%C3%A3o
-n%C2%BA-288-de-23-de-julho-de-2002.pdf 

 
 
provou a Proposta de Resolução que autoriza a 

alocação de recursos do FAT, no BNDES, para o 
Programa de Expansão do Emprego e Melhoria da 
Qualidade de Vida do Trabalhador III – 
PROEMPREGO III. 
http://portalfat.mte.gov.br/wp-
content/uploads/2016/01/Resolu%C3%A7%C3%A3o
-n%C2%BA-289-de-23-de-julho-de-2002.pdf 
 

Aprovou a Proposta de Resolução 
que altera as Resoluções nº 273 e nº 274, ambas de 
21/11/2001, estabelecendo novos critérios para 
aplicação de recursos do FAT, no âmbito do 
Programa de Geração de Emprego e Renda na 
Indústria da Construção Civil – FAT HABITAÇÃO. 
http://portalfat.mte.gov.br/wp-
content/uploads/2016/01/Resolu%C3%A7%C3%A3o
-n%C2%BA-290-de-23-de-julho-de-2002.pdf 

 
 
provou a Proposta de Resolução que disciplina 

a execução descentralizada das ações integradas de 
emprego do Programa Seguro-Desemprego, no 
âmbito do Sistema Nacional de Emprego – SINE, no 
segundo semestre de 2002. 
http://portalfat.mte.gov.br/wp-
content/uploads/2016/01/Resolu%C3%A7%C3%A3o
-n%C2%BA-290-de-23-de-julho-de-2002.pdf 

 
 
provou a Proposta de Resolução que Altera a 

Resolução CODEFAT nº 236, de 27 de abril de 2000, 
que trata do Regimento Interno do CODEFAT.  

R  

R 

A 

A 

A 

A 

 

A 

A 



http://portalfat.mte.gov.br/wp-
content/uploads/2016/01/Resolu%C3%A7%C3%A3o
-n%C2%BA-291-de-23-de-julho-de-2002.pdf 


