
CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR 
 

ANO 7 - Nº 44 
Informativo da Secretaria Executiva do CODEFAT  
 

O CODEFAT, em reunião do dia 29.04.2003, deliberou sobre os seguintes assuntos: 
 

 
 
atificou a Resolução nº 314, de 18 de março de 

2003, aprovada “ad referendum”, que disciplina a 
execução descentralizada das ações integradas de 
emprego do Programa Seguro-Desemprego, no 
âmbito do Sistema Nacional de Emprego.  
http://portalfat.mte.gov.br/wp-
content/uploads/2016/01/Resolu%C3%A7%C3%A3o
-n%C2%BA-314-de-18-de-mar%C3%A7o-de-
2003.pdf 

 
 
atificou a Resolução nº 315, de 4 de abril de 

2003, aprovada “ad referendum”, que reajusta o 
valor do benefício do Seguro-Desemprego.  
http://portalfat.mte.gov.br/wp-
content/uploads/2016/01/Resolu%C3%A7%C3%A3o
-n%C2%BA-315-de-4-de-abril-de-2003.pdf 

 
 
atificou a Resolução nº 316, de 11 de abril de 
2003, aprovada “ad referendum”, que dispõe 

sobre a concessão do Seguro-Desemprego aos 
pescadores artesanais durante o período de proibição 
da pesca, estabelecida pela Portaria IBAMA nº 16, de 
3 de abril de 2003, e dá outras providências.  
http://portalfat.mte.gov.br/wp-
content/uploads/2016/01/Resolu%C3%A7%C3%A3o
-n%C2%BA-316-de-11-de-abril-de-2003.pdf 

 
 
atificou a Resolução nº 317, de 11 de abril de 

2003, aprovada “ad referendum”, que altera o anexo 
III da Resolução nº 284, de 5 de julho de 2002, com 
a redação dada pela Resolução nº 293, de 8 de agosto 
de 2002, 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-317-de-11-de-abril-de-2003.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 
período de 2003 não regulamentado pelas 
Resoluções n º 311 e nº 314, de 11 de dezembro de 
2002 e 18 de março de 2003, respectivamente, deste 
Conselho.  
http://portalfat.mte.gov.br/wp-
content/uploads/2016/01/Resolu%C3%A7%C3%A3o
-n%C2%BA-318-de-29-de-abril-de-2003.pdf 

 
 
provou a Proposta de Resolução que institui 

linha de crédito especial denominada PROGER – 
Turismo no âmbito do Programa de Geração de 
Emprego e Renda – PROGER-Urbano  
http://portalfat.mte.gov.br/wp-
content/uploads/2016/01/Resolu%C3%A7%C3
%A3o-n%C2%BA-319-de-29-de-abril-de-
2003.pdf 

 
 

Aprovou a Proposta de Resolução que dispõe 
sobre a aplicação de recursos do FAT, pelo BNDES, 
destinados ao financiamento da produção e 
comercialização de bens de reconhecida inserção no 
mercado internacional – FAT-Cambial.  
http://portalfat.mte.gov.br/wp-
content/uploads/2016/01/Resolu%C3%A7%C3
%A3o-n%C2%BA-320-de-29-de-abril-de-
2003.pdf 
 
 

 
provou a Prestação de Contas do Abono 

Salarial – PIS e PASEP, exercício 2000 / 2001. 
 
 
provou a Prestação de Contas do Seguro-

Desemprego, exercícios 1999 e 2000. 
 
 
provou a Tomada de Contas Anual do Fundo 

de Amparo ao Trabalhador – FAT,  exercício 2002.  
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