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Informativo da Secretaria Executiva do CODEFAT  
 

O CODEFAT, em reunião ordinária do dia 31.08.2004, deliberou sobre os seguintes assuntos: 
 
 
atificou a Resolução nº 391, de 14 de junho de 2004, 
aprovada ad referendum, 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, alterada pela Resolução nº 383, de 28 de abril de 
2004.  
http://portalfat.mte.gov.br/wp-
content/uploads/2016/01/Res391.pdf 

 
 
atificou a Resolução nº 395, de 12 de julho de 2004, 

aprovada ad referendum, que disciplina o pagamento do 
Abono Salarial referente ao exercício de 2004/2005. 
  
http://portalfat.mte.gov.br/wp-
content/uploads/2016/01/Res395.pdf 

 
 
provou a Proposta de Resolução que 
autoriza a alocação de recursos do Fundo 

de Amparo ao Trabalhador – FAT, no Banco do 
Brasil, para aplicação na linha de crédito “PROGER Urbano 
Micro e Pequena Empresa – Capital de Giro”, no âmbito do 
PROGER – Urbano (R$ 300 milhões) 
A Resolução destinou esse montante de recursos para atender à 
demanda por financiamento de capital de giro isolado para as 
micro e pequenas empresas com faturamento bruto anual de 
até R$ 5 milhões. Resolução nº 396  
 http://portalfat.mte.gov.br/wp-
content/uploads/2016/01/Res396.pdf 

 
 
provou a Proposta de Resolução que autoriza a 

alocação de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador – 
FAT, no Banco do Brasil, para aplicação no Programa de 
Geração de Emprego e Renda – PROGER – Urbano 
Investimento (R$ 400 milhões) 
Essa Resolução objetiva dar continuidade aos financiamentos 
do PROGER Urbano, na geração de novos postos de trabalho, 
emprego e renda. Resolução nº 397 
 http://portalfat.mte.gov.br/wp-
content/uploads/2016/01/Res397.pdf 

 
 
provou a Proposta de Resolução que autoriza a alocação 

de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT, no 
Banco do Brasil, para aplicação no Programa de Geração de 
Emprego e Renda – PROGER Rural - (R$ 100 milhões). 
Esse montante de recursos destina-se a atender demanda por 
financiamentos de investimento do PROGER Rural, já 
equalizada pelo Ministério da Fazenda para a safra 2004/2005. 
Resolução nº 398  
http://portalfat.mte.gov.br/wp-
content/uploads/2016/01/Res398.pdf 
 

 
 

Aprovou a Proposta de Resolução que autoriza a alocação de 
recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT, no 
Banco do Brasil, para aplicação no Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF (R$ 159 
milhões).Esses recursos atendem à demanda por 
financiamentos de investimento do PRONAF, já equalizada 
pelo Ministério da Fazenda para a safra 2004/2005. 
Resolução nº 399  
 http://portalfat.mte.gov.br/wp-
content/uploads/2016/01/Res399.pdf 
 
 

 Aprovou a Proposta de Resolução que 

autoriza a alocação de recursos do Fundo de 
Amparo ao Trabalhador – FAT, na Caixa 
Econômica Federal, para aplicação no 
Programa de Geração de Emprego e Renda – 

PROGER Urbano (R$ 150 milhões). 
Essa Resolução objetiva dar continuidade aos financiamentos 
do PROGER Urbano, na geração de novos postos de trabalho, 
emprego e renda. Resolução nº 400         
 http://portalfat.mte.gov.br/wp-
content/uploads/2016/01/Res400.pdf 

 
 
provou a Prestação de Contas do Fundo de Aval para 

Geração de Emprego e Renda - FUNPROGER, exercício 
2003. Resolução nº 401 
http://portalfat.mte.gov.br/wp-
content/uploads/2016/01/Res401.pdf 

 
 
provou a Prestação de Contas do Fundo de Amparo ao 

Trabalhador – FAT, exercício 2003. Resolução nº 402 
http://portalfat.mte.gov.br/wp-
content/uploads/2016/01/Res402.pdf 
  
 

Aprovou a Prestação de Contas do Abono Salarial, PIS e 
PASEP, exercícios 2002/2003. 
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