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O CODEFAT, em reunião do dia 06.11.2002, deliberou sobre os seguintes assuntos: 
 
 
atificou as seguintes Resoluções aprovadas “ad 

referendum”: 
 
Resolução nº 293, de 8 de agosto de 2002, que altera 
os anexos da Resolução nº 284, de 05/07/2002, que 
disciplina o pagamento do Abono Salarial referente 
ao exercício de 2002/2003.  
http://portalfat.mte.gov.br/wp-
content/uploads/2016/01/Resolu%C3%A7%C3%A3o
-n%C2%BA-293-de-8-de-agosto-de-2002.pdf 
 
Resolução nº 294, de 3 de setembro de 2002, que 
autoriza a alocação de recursos do FAT, no Banco 
do Brasil, para aplicação no FAT – Empreendedor 
Popular, no âmbito do PROGER - Urbano.  
http://portalfat.mte.gov.br/wp-
content/uploads/2016/01/Resolu%C3%A7%C3%A3o
-n%C2%BA-294-de-3-de-setembro-de-2002.pdf 
 
Resolução nº 295, de 3 de setembro de 2002, que 
autoriza a alocação de recursos do FAT, no Banco 
do Nordeste do Brasil, para aplicação no FAT – 
Empreendedor Popular, no âmbito do PROGER - 
Urbano.  
http://portalfat.mte.gov.br/wp-
content/uploads/2016/01/Resolu%C3%A7%C3%A3o
-n%C2%BA-295-de-3-de-setembro-de-2002.pdf 
 
Resolução nº 296, de 3 de setembro de 2002, que 
autoriza a alocação de recursos do FAT, na CAIXA, 
para aplicação no FAT – Empreendedor Popular, no 
âmbito do PROGER - Urbano.  
http://portalfat.mte.gov.br/wp-
content/uploads/2016/01/Resolu%C3%A7%C3%A3o
-n%C2%BA-296-de-3-de-setembro-de-2002.pdf 
 
Resolução nº 297, de 3 de setembro de 2002, 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-297-de-3-de-setembro-de-
2002.pdf 
 
Resolução nº 298, de 3 de setembro de 2002, que 
autoriza a alocação de recursos do FAT, no Banco 
do Nordeste 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-298-de-3-de-setembro-de-
2002.pdf 
 
Resolução nº 299, de 3 de setembro de 2002, 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-299-de-3-de-setembro-de-
2002.pdf 
 
Resolução nº 300, de 3 de setembro de 2002, que 
autoriza a alocação de recursos do FAT, no Banco 
do Brasil, para aplicação no PROGER – Rural.  
http://portalfat.mte.gov.br/wp-
content/uploads/2016/01/Resolu%C3%A7%C3
%A3o-n%C2%BA-300-de-3-de-setembro-de-
2002.pdf 
 
Resolução nº 301, de 16 de setembro de 2002, que 
estabelece critérios para a concessão de 
financiamentos com recursos do FAT, pelas 
Instituições Financeiras de Crédito para profissionais 
liberais e recém-formados.  
http://portalfat.mte.gov.br/wp-
content/uploads/2016/01/Resolu%C3%A7%C3%A3o
-n%C2%BA-301-de-16-de-setembro-de-2002.pdf 
 
Resolução nº 302, de 21 de outubro de 2002, que 
altera a de nº 246, de 04/10/2002, que dispõe sobre a 
alocação de recursos em depósitos especiais do FAT 
no BNDES, para serem destinados ao PRONAF.  
http://portalfat.mte.gov.br/wp-
content/uploads/2016/01/Resolu%C3%A7%C3
%A3o-n%C2%BA-302-de-21-de-outubro-de-
2002.pdf 
 

 
 
provou a Proposta de Resolução que autoriza a 

alocação de recursos do FAT, no Banco do Brasil, 
para aplicação no PRONAF.  
http://portalfat.mte.gov.br/wp-
content/uploads/2016/01/Resolu%C3%A7%C3%A3o
-n%C2%BA-303-de-6-de-novembro-de-2002.pdf 
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Aprovou a Proposta de Resolução que dispõe 
sobre a segregação de contas (Portaria 
Interministerial nº 367/2000) e prestação de contas 
do FAT.  
http://portalfat.mte.gov.br/wp-
content/uploads/2016/01/Resolu%C3%A7%C3%A3o
-n%C2%BA-304-de-6-de-novembro-de-2002.pdf 
 
 

Aprovou a Proposta de Resolução que trata da 
alteração de prazo de recolhimento de remunerações 
dos depósitos especiais do FAT pelos agentes 
financeiros.  
http://portalfat.mte.gov.br/wp-
content/uploads/2016/01/Resolu%C3%A7%C3%A3o
-n%C2%BA-305-de-6-de-novembro-de-2002.pdf 
 
 

Aprovou a Proposta de Resolução que estabelece 
procedimentos para a concessão do benefício do 
Seguro-Desemprego ao trabalhador libertado da 
condição análoga à de escravo.  
http://portalfat.mte.gov.br/wp-
content/uploads/2016/01/Resolu%C3%A7%C3
%A3o-n%C2%BA-306-de-6-de-novembro-de-
2002.pdf 
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