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O CODEFAT, em reunião extraordinária do dia 03.11.2005, deliberou sobre os seguintes assuntos:

CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

Aprovou a Proposta de Resolução que altera a Resolução nº

444, de 20.07.2005, que instituiu excepcionalmente, a linha de
crédito especial FAT - GIRO RURAL, para detalhamento da
definição dos encargos financeiros da linha e para excepcionalizar
a forma de reembolso dos recursos do FAT, possiblitando evitar o
descasamento de fluxo de caixa por parte das instituições
operadoras da linha de crédito, quando do reembolso dos recursos
dos depósitos especiais ao FAT. Resolução nº 457 
(http://www.mte.gov.br/Trabalhador/FAT/Codefat/Resolucoes/200
5/Conteudo/457.asp)

Aprovou a Proposta de Resolução que altera a PDE para o

exercício de 2005, para ajuste na programação de recursos do
PRONAF, no destaque investimentos, mediante remanejamento
das linhas de crédito FAT-INTEGRAR e FAT-INTEGRAR
NORTE. Resolução nº 459 
(http://www.mte.gov.br/Trabalhador/FAT/Codefat/Resolucoes/200
5/Conteudo/459.asp)

Aprovou a Proposta de Resolução que autoriza a prorrogação

dos convênios firmados em 2005 com os órgãos dos governos
estaduais, municipais e as entidades representativas dos
trabalhadores, que integram o Sistema Nacional de Emprego -
SINE, para até fevereiro de 2006, devido a necessidade
apresentada pelos conveniados de manutenção das despesas das
agências de atendimento nos meses de janeiro a fevereiro de 2006
com recursos oriundos do convênio de 2005 até a assinatura do
convênio do próximo exercício.Resolução nº 460
(http://www.mte.gov.br/Trabalhador/FAT/Codefat/Resolucoes/200
5/Conteudo/460.asp)

Ratificou a Resolução nº 452, de 01 de setembro de 2005,

aprovada ad referendum , que altera a de nº 339, de 10.07.2003,
que instituiu a linha de crédito especial denominada PROGER -
Jovem Empreendedor no âmbito do Programa de Geração de
Emprego e Renda - PROGER Urbano. 
(http://www.mte.gov.br/Trabalhador/FAT/Codefat/Resolucoes/200
5/Conteudo/452.asp)

Ratificou a Resolução nº 453, de 01 de setembro de 2005,

aprovada ad referendum , que altera a de nº 371, de 26.11.2003,
que instituiu, excepcionalmente, linha de crédito especial
denominada FAT - INTEGRAR.
(http://www.mte.gov.br/Trabalhador/FAT/Codefat/Resolucoes/200
5/Conteudo/453.asp)

Aprovou a Proposta de Resolução que altera o Regulamento do

FUNPROGER e a Resolução nº 339, de 10 de julho de 2003, para
incluir o PNMPO na destinação dos recursos do FUNPROGER,
bem como possibilitar a utilização do Fundo nas demais
modalidades, que não a do auto-emprego, limitada a 50% do valor
da operação.  Resolução nº 458 
(http://www.mte.gov.br/Trabalhador/FAT/Codefat/Resolucoes/200
5/Conteudo/458.asp)

Ratificou a Resolução nº 454, de 01 de setembro de 2005,

aprovada ad referendum , que altera a de nº 421, de 21.01.2005,
que instituiu, excepcionalmente, linha de crédito especial
denominada FAT - INTEGRAR NORTE.
(http://www.mte.gov.br/Trabalhador/FAT/Codefat/Resolucoes/200
5/Conteudo/454.asp)

Ratificou a Resolução nº 455, de 01 de setembro de 2005,

aprovada ad referendum , que altera a de nº 438, de 02.06.2005,
que instituiu o Programa de Apoio a Projetos de Infra-Estrutura -
FAT - INFRA-ESTRUTURA, cujos recursos são destinados a
financiamentos de projetos de infra-estrutura do País.  
(http://www.mte.gov.br/Trabalhador/FAT/Codefat/Resolucoes/200
5/Conteudo/455.asp)

Ratificou a Resolução nº 456, de 20 de outubro de 2005,

aprovada ad referendum , que prorroga prazos para entrega e
aprovação dos projetos básicos e planos de trabalho para
celebração de convênios em 2005.
(http://www.mte.gov.br/Trabalhador/FAT/Codefat/Resolucoes/200
5/Conteudo/456.asp)
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Aprovou Projetos Especiais no âmbito do Programa FAT -

INTEGRAR das seguintes empresas:
                                                     - 

Empresa Abatedouro São Salvador LTDA - Projeto de
expansão da estrutura de abate da fábrica de rações e a
implantação do incubatório, envolvendoobras civis, como reforma,
construção de prédios, instalações elétricas e aquisição de novos
equipamentos.
- Empresa Itap Bemis - Financiamento para investimento no
segmento de indústria de embalagens para conservação e
transporte de alimentos perecíveis.                                                     

Aprovou a Proposta de Resolução que altera a Resolução nº

371, de 26 de novembro de 2003, com as redações dadas pelas
Resoluções nº 406, de 28 de outubro de 2004 e nº 453, de 1º de
setembro de 2005 e altera a Resolução nº 421, de 21 de janeiro de
2005, com a redação dada pela Resolução nº 454, de 1º de
setembro de 2005. Resolução nº 462 
(http://www.mte.gov.br/Trabalhador/FAT/Codefat/Resolucoes/200
5/Conteudo/462.asp)

Aprovou treze Termos de Alocação de Depósitos Especiais -

TADE, pelos quais se viabilizou o repasse de R$ 11.239.338
bilhões, para operação dos seguintes Programas de Geração de
Emprego e Renda: TADE 01/2005 - FAT - VILA
PANAMERICANA (100milhões); TADE 02/2005 - Programa de
Melhoria de Competitividade (Transição); TADE 03/2005 - FAT -
GIRO RUAL (2bilhões); TADE 04/2005 - PRONAF CUSTEIO
(1.873 bilhão); TADE 05/2005 - PRONAF INVESTIMENTO
(511 milhões); TADE 06/2005 - FAT - INFRA-ESTRUTURA
ECONÔMICA (3.855bilhões); TADE 07/2005 - FAT - INFRA-
ESTRUTURA INSUMOS BÁSICOS E BENS DE CAPITAL
SOB ENCOMENDA (1.285bilhão); TADE 08/2005 - PROGER
URBANO INVESTIMENTO (410milhões); TADE 09/2005 - BB -
FAT- INCLUSÃO DIGITAL (70milhões); TADE 10/2005 - FAT
PRÓ-INOVAÇÃO (150.338milhões); TADE 11/2005 - FAT -
GIRO RURAL (1bilhão); TADE 12/2005 - FAT - INCLUSÃO
DIGITAL (30milhões) e TADE 13/2005 - PROGER RURAL
INVESTIMENTO (Transição).

Aprovou a Proposta de Resolução que prorroga o prazo de

execução do PNQ, instituido pela Resolução nº 333, de
10.07.2003, no âmbito dos convênios dos Planos Territoriais de
Qualificação - PlanTeQs, para até 15 de março de 2006,
considerando o atraso de responsabilidade dos convenentes em sua
execução com relação aos repasses da primeira parcela, os
impedimentos legais do repasse dos recursos previstos para a
segunda parcela e o contingenciamento dos recursos pela Governo
Federal, o que comprometeu os cronogramas de desembolso.
Resolução nº 461
(http://www.mte.gov.br/Trabalhador/FAT/Codefat/Resolucoes/200
5/Conteudo/461.asp)

Aprovou a Proposta de Resolução que dispõe sobre o

pagamento do benefício do Seguro-Desemprego, aos beneficiários
do setor de indústria de calçados.
Essa Resolução prorrogará por até mais 2 (dois) meses a
concessão do seguro-desemprego aos trabalhadores dispensados
por seus empregadores do setor da indústria de calçados, que
tenham as últimas parcelas vincendas no período compreendido
entre 1º de dezembro de 2005 a 31 de janeiro de 2006. Resolução 
nº 463 
(http://www.mte.gov.br/Trabalhador/FAT/Codefat/Resolucoes/200
5/Conteudo/463.asp)
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