
CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR 
 

ANO 8 - Nº 48 
Informativo da Secretaria Executiva do CODEFAT  
 

O CODEFAT, em reunião do dia 26.11.2003, deliberou sobre os seguintes assuntos: 
 
 
atificou a Resolução nº 368, de 6 de novembro de 

2003, aprovada “ad referendum”, que altera o inciso I 
do § 2° do art. 21 e o inciso IV do art. 22 da Resolução 
no 333/2003, bem como prorroga o término das ações 
do PNQ-2003 para 31 de janeiro de 2004, mantendo a 
data da prestação de contas e as demais datas 
estabelecidas no cronograma 2004, aprovado pelo 
CODEFAT, para 28 de fevereiro de 2004.  
http://portalfat.mte.gov.br/wp-
content/uploads/2016/01/Resolu%C3%A7%C3%A3o-
n%C2%BA-368-de-6-de-novembro-de-2003.pdf 
 

 
provou a Proposta de Resolução que 

altera a de nº 310, de 11 de dezembro de 
2002, estabelecendo nova programação de 
alocação de recursos do FAT para a 
FINEP no âmbito do Programa Pró-
Inovação. 
http://portalfat.mte.gov.br/wp-
content/uploads/2016/01/Resolu%C3%A7%C3%A3o-
n%C2%BA-369-de-26-de-novembro-de-2003.pdf 

 
 
provou a Proposta de Resolução que altera a 

Resolução nº 231, de 23 de dezembro de 1999, e suas 
alterações, que dispõe sobre a constituição e 
implementação, e aprova o regulamento, do Fundo de 
Aval para Geração de Emprego e Renda - 
FUNPROGER, de forma a isentar o Banco do Brasil, 
gestor do Fundo, de celebrar convênios como agente 
financeiro.  
 http://portalfat.mte.gov.br/wp-
content/uploads/2016/01/Resolu%C3%A7%C3%A3o-
n%C2%BA-370-de-26-de-novembro-de-2003.pdf 

 
 
provou a Proposta de Resolução que institui, 

excepcionalmente, linha de crédito especial denominada 
FAT-INTEGRAR.  
 
http://portalfat.mte.gov.br/wp-
content/uploads/2016/01/Resolu%C3%A7%C3%A3o-
n%C2%BA-372-de-26-de-novembro-de-2003.pdf 
  
 
 

 
 

 
 
provou a Proposta de Resolução que autoriza a 

alocação de recursos do FAT, no Banco do Brasil, 
destinados à linha de crédito especial FAT-INTEGRAR.  
 http://portalfat.mte.gov.br/wp-
content/uploads/2016/01/Resolu%C3%A7%C3%A3o-
n%C2%BA-371-de-26-de-novembro-de-2003.pdf 

 
 
provou a Proposta de Resolução que institui linhas 

de crédito especiais denominadas 
PROGER PESCADOR e PROGER 
PISCICULTURA, para financiamentos à 
aqüicultura e à pesca, no âmbito do 
Programa de Geração de Emprego e 
Renda do Setor Rural – PROGER Rural.  
 http://portalfat.mte.gov.br/wp-
content/uploads/2016/01/Resolu%C3%A7

%C3%A3o-n%C2%BA-373-de-26-de-novembro-de-
2003.pdf 
 
 

Aprovou as Orientações para a elaboração dos 
Planos Territoriais de Qualificação, 2004 – PlanTeQs, 
Estaduais, Municipais, Micro e Macroregionais e as 
Orientações para elaboração dos Projetos Especiais de 
Qualificação – ProEsQs, 2004, no âmbito do Plano 
Nacional de Qualificação – PNQ. 
 
http://portalfat.mte.gov.br/wp-
content/uploads/2016/01/Resolu%C3%A7%C3%A3o-
n%C2%BA-374-de-2-de-dezembro-de-2003.pdf 
  

 
 
provou os Critérios para a definição do valor 

máximo do custo médio aluno/hora, no âmbito do 
Plano Nacional de Qualificação – PNQ. 
 
 

 
provou os Critérios para a distribuição dos 
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recursos para Estados, Municípios e Arranjos 
Municipais, no âmbito do Plano Nacional de 
Qualificação – PNQ. 


