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O CODEFAT, em reunião extraordinária do dia 28.04.2004, deliberou sobre os seguintes 
assuntos: 

 
 

 
 
atificou a Resolução nº 382, de 16 de abril de 

2004, aprovada “ad referendum”, que altera a de nº 373, 
de 26 de novembro de 203, que instituiu as linhas de 
crédito especiais denominadas PROGER PESCADOR e 
PROGER PISCICULTURA e estabelece novos critérios 
para aplicação de recursos do FAT para as referidas 
Linhas. 
http://portalfat.mte.gov.br/wp-
content/uploads/2016/01/Res382.pdf 
 

 
 
provou a Proposta de Resolução que 

altera o anexo III da Resolução nº 329, de 1º de 
julho de 2003, que disciplina o pagamento do 
abono salarial referente ao exercício de 
2003/2004.  
http://portalfat.mte.gov.br/wp-
content/uploads/2016/01/Res383.pdf 

 
 
provou a Proposta de Resolução que altera as 

Resoluções nº 273 e nº 274, ambas de 21.11.2001, 
estabelecendo novas condições 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/Res384.pdf 
 

 
 
provou a Proposta de Resolução que estabelece 

novos critérios para a transferência de recursos do 
Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT às unidades 
integrantes do Sistema Nacional de Emprego – SINE.  
http://portalfat.mte.gov.br/wp-
content/uploads/2016/01/Res385.pdf 
 

 
 
provou a Proposta de Resolução que autoriza a 

alocação de recursos do Fundo de Amparo ao 
Trabalhador – FAT, na Caixa Econômica Federal, para 

aplicação no âmbito do Programa de Geração de 
Emprego e Renda, Setor Urbano – PROGER Urbano.  
http://portalfat.mte.gov.br/wp-
content/uploads/2016/01/Res386.pdf 
 
 
Aprovou a Proposta de Resolução que autoriza a 
alocação de recursos do FAT, no Banco do Brasil S/A, 
destinada à concessão de financiamentos da Linha de 
Crédito para aquisição de materiais de construção, no 

âmbito do Programa FAT-HABITAÇÃO.  
http://portalfat.mte.gov.br/wp-
content/uploads/2016/01/Res387.pdf 
 
 
Aprovou a Proposta de Resolução que 
altera a de nº 195, de 23 de setembro de 

1998, que estabelece e consolida critérios para a 
concessão do Seguro-Desemprego aos pescadores 
artesanais durante os períodos de defeso, instituído pela 
Lei nº 8.287, de 20 de dezembro de 1991, e dá outras 
providências. 
http://portalfat.mte.gov.br/wp-
content/uploads/2016/01/Res388.pdf 
 

 

Aprovou a Proposta de Resolução que altera a de nº 
252, de 4 de outubro de 2000, que estabelece 
procedimentos relativos à concessão do Seguro-
Desemprego. 
http://portalfat.mte.gov.br/wp-
content/uploads/2016/01/Res389.pdf 
 

 
provou a Proposta de Resolução que altera a de nº 

71, de 26 de outubro de 1994, que aprova alterações dos 
formulários para a concessão do Seguro-Desemprego. 
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