
Aprovou a Proposta de Resolução que altera a Resolução

CODEFAT nº 380, de 17 de março de 2003, que instituiu a linha
de crédito especial FAT-VILA PANAMERICANA.
Essa medida visa incluir o financiamento para aquisição de
terreno. Resolução nº 432.
(http://www.mte.gov.br/Trabalhador/FAT/Codefat/Resolucoes/200
5/Conteudo/432.asp)

Ratificou a Resolução nº 427, de 29 de abril de 2005, aprovada

ad referendum , que reajusta o benefício do seguro-desemprego.
(http://www.mte.gov.br/Trabalhador/FAT/Codefat/Resolucoes/200
5/Conteudo/427.asp) 

Aprovou a Proposta de Resolução que disciplina o pagamento

do Abono Salarial referente ao exercício de 2005/2006. Resolução 
nº 430. 
(http://www.mte.gov.br/Trabalhador/FAT/Codefat/Resolucoes/200
5/Conteudo/430.asp)

Aprovou as Prestações de Contas - exercício 2004:

- FAT - Fundo de Amparo ao Trabalhador - Resolução nº 428.
(http://www.mte.gov.br/Trabalhador/FAT/Codefat/Resolucoes/200
5/Conteudo/428.asp)

- FUNPROGER - Fundo de Aval para Geração de Emprego e
Renda - Resolução nº 429.
(http://www.mte.gov.br/Trabalhador/FAT/Codefat/Resolucoes/200
5/Conteudo/429.asp)    

Ratificou a Resolução nº 422, de 21 de janeiro de 2005,

aprovada ad referendum , que autoriza a alocação de recursos do
FAT, no Banco da Amazônia S.A., destinados à linha de crédito
especial FAT-INTEGRAR NORTE (R$ 500 milhões).
(http://www.mte.gov.br/Trabalhador/FAT/Codefat/Resolucoes/200
5/Conteudo/7492.asp) 

Ratificou a Resolução nº 423, de 25 de fevereiro de 2005,

aprovada ad referendum , que altera o artigo 7º da Resolução
CODEFAT nº 419, de 18 de janeiro de 2005, que orienta a
celebração de convênios e a execução das ações do Programa do
Seguro-Desemprego nas unidades integrantes do SINE, no
exercício de 2005, e dá outras providências.
(http://www.mte.gov.br/Trabalhador/FAT/Codefat/Resolucoes/200
5/Conteudo/7837.asp).

Ratificou a Resolução nº 424, de 06 de abril de 2005, aprovada

ad referendum , que autoriza a alocação de recursos do FAT, no
Banco do Brasil S.A., para aplicação no Programa de Geração de
Emprego e Renda - PROGER Urbano. 
(http://www.mte.gov.br/Trabalhador/FAT/Codefat/Resolucoes/200
5/Conteudo/424.asp).

Ratificou a Resolução nº 425, de 06 de abril de 2005, aprovada

ad referendum , que autoriza a alocação de recursos do FAT na
CAIXA, para aplicação no Programa de Geração de Emprego e
Renda - PROGER Urbano. 
(http://www.mte.gov.br/Trabalhador/FAT/Codefat/Resolucoes/200
5/Conteudo/425.asp)
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Ratificou a Resolução nº 426, de 12 de abril de 2005, aprovada

ad referendum , que dispõe sobre a concessão do seguro-
desemprego aos pescadores artesanais durante o período de
proibição da pesca, estabelecida pela Instrução Normativa nº 5, de
28 de março de 2005, e dá outras providências.
(http://www.mte.gov.br/Trabalhador/FAT/Codefat/Resolucoes/200
5/Conteudo/426.asp) 

Ratificou a Resolução nº 421, de 21 de janeiro de 2005,

aprovada ad referendum, que institui, excepcionalmente, linha de
crédito especial denominada FAT-INTEGRAR NORTE.
(http://www.mte.gov.br/Trabalhador/FAT/Codefat/Resolucoes/200
5/Conteudo/7491.asp) 

Aprovou a Proposta de Resolução que altera a Resolução

CODEFAT nº 419, de 18 de janeiro de 2005, e a Resolução nº
423, de 23 de fevereiro de 2005, que orientam a execução das
ações do Programa do Seguro-Desemprego nas unidades
integrantes do Sistema Nacional de Emprego - SINE, no exercício
de 2005 e dá outras providências.
Essa Resolução propicia a adequação dos itens previstos no Plano
de Trabalho à disponibilidade orçamentária e financeira.
Resolução nº 431.
(http://www.mte.gov.br/Trabalhador/FAT/Codefat/Resolucoes/200
5/Conteudo/431.asp)                        
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Aprovou a Proposta de Resolução que institui o Programa FAT

Infra-estrutura.
A proposta consiste no financiamento de projetos de infra-estrutura
econômica, insumos básicos e bens de capital sob encomenda,
estimulando o investimento e o emprego nos setores de atividade
econômica do País. Resolução nº 438.
(http://www.mte.gov.br/Trabalhador/FAT/Codefat/Resolucoes/200
5/Conteudo/438.asp) 

Aprovou as Propostas de Resolução que dispõem sobre a

Reestruturação da Sistemática de Depósitos Especiais do FAT:

1- Alocação de recursos do FAT, em depósitos especiais
remunerados.                                                                                   
Essa Resolução dispõe sobre a alocação dos recursos em depósitos
especiais que serão movimentados por programas, linhas de
créditos e linhas de créditos especiais. Resolução nº 439.
(http://www.mte.gov.br/Trabalhador/FAT/Codefat/Resolucoes/200
5/Conteudo/439.asp) 
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2 - Processo de elaboração, apresentação e aprovação da
Programação de Depósitos Especiais do FAT - PDE para cada
exercício.                                                                                              
Essa medida objetiva maior eficiência na aplicação dos recursos e
maior controle com a alocação por montantes anuais. Resolução nº
440.
(http://www.mte.gov.br/Trabalhador/FAT/Codefat/Resolucoes/2005
/Conteudo/440.asp)                        
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Aprovou a Proposta de Resolução que altera a Resolução

CODEFAT nº 345, de 10 de julho de 2003, que instituiu Programa
de Fomento às Micro, Pequenas e Médias Empresas - FAT -
FOMENTAR.
Essa Resolução incluiu as grandes empresas, com faturamento
bruto anual superior a R$ 60 milhões, como um dos beneficiários
do Programa.Resolução nº 437.
(http://www.mte.gov.br/Trabalhador/FAT/Codefat/Resolucoes/200
5/Conteudo/437.asp)

Aprovou a Proposta de Resolução que altera o regulamento do

FUNPROGER.
Essa medida objetiva garantir o aprimoramento e manutenção das
ações executadas, bem como promover as alterações necessárias à
operacionalização dos recursos. Resolução nº 434.
(http://www.mte.gov.br/Trabalhador/FAT/Codefat/Resolucoes/200
5/Conteudo/434.asp) 

Aprovou a Proposta de Resolução que institui linha de crédito

especial denominada FAT - Inclusão Digital.
A proposta contempla a aquisição, por pessoa física, de
equipamento de informática com configuração básica, software
livre e acesso à internet 15 h/mês. Resolução nº 435.
(http://www.mte.gov.br/Trabalhador/FAT/Codefat/Resolucoes/200
5/Conteudo/435.asp) 

Aprovou a Proposta de Resolução que institui linha de crédito

emergencial, denominada FAT - CPRF/CDCA.
Essa Resolução visa o financiamento dos débitos dos produtores
rurais decorrentes de prejuízos causados por fatores climáticos.
Resolução nº 436
(http://www.mte.gov.br/Trabalhador/FAT/Codefat/Resolucoes/200
5/Conteudo/436.asp) 

Aprovou a Proposta de Resolução que altera a Resolução

CODEFAT nº 159, de 18 de fevereiro de 1998, estabelecendo
novos prazos para envio de relatórios por parte dos agentes
financeiros. Resolução nº 433.
(http://www.mte.gov.br/Trabalhador/FAT/Codefat/Resolucoes/200
5/Conteudo/433.asp) 

4 - Alteração da Resolução nº 304, de 6 de novembro de 2002, que
dispõe sobre a Segregação de Contas e a Prestação de Contas do
FAT. 
Essa medida viabiliza novos procedimentos sobre a Segregação de
Contas e a Prestação de Contas, evidenciando os recursos
disponíveis e os aplicados. Resolução nº 442.
(http://www.mte.gov.br/Trabalhador/FAT/Codefat/Resolucoes/2005
/Conteudo/442.asp)                        

3- Programação de Depósitos Especiais do FAT - PDE para o
exercício de 2005.
Essa Resolução consiste na aprovação dos recursos para o exercício
de 2005, atendendo à demanda da programação da PDE, mediante
celebração de TADE com as instituições financeiras operadoras.
Resolução nº 441.
(http://www.mte.gov.br/Trabalhador/FAT/Codefat/Resolucoes/2005
/Conteudo/441.asp)                        
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