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Assuntos Deliberados
Aprovação de Ata
Ata da 99ª Reunião Ordinária, realizada em 30 de março de 2009.
http://portalfat.mte.gov.br/wp-content/uploads/2016/02/ata99CODEFAT.pdf

Aprovação da Resolução nº 596, de 27 de maio de 2009
Aprova o Regimento Interno do CODEFAT, que consolida modificações introduzidas, pelo Decreto nº 6.827, de 22 de
abril de 2009, e dá outras providências.
http://portalfat.mte.gov.br/wp-content/uploads/2016/01/Res596.pdf

Aprovação da Resolução nº 597, de 27 de maio de 2009
Aprova com ressalva a Prestação de Contas do FUNPROGER, exercício 2008.
http://portalfat.mte.gov.br/wp-content/uploads/2016/01/Res597.pdf

Aprovação da Resolução nº 598, de 27 de maio de 2009
Altera a Resolução nº 274, de 21 de novembro de 2001, que autoriza a alocação de recursos do Fundo de Amparo
ao Trabalhador – FAT para aplicação no Programa de Geração de Emprego e Renda na Indústria da Construção
Civil - FAT-HABITAÇÃO, e dá outras providências.
http://portalfat.mte.gov.br/wp-content/uploads/2016/01/Res598.pdf

Aprovação da Resolução nº 599, de 27 de maio de 2009
Altera a Resolução CODEFAT nº 381, de 17 de março de 2004, que institui a Linha de Crédito Especial FAT – VILA
PANAMERICANA, e dá outras providências.
http://portalfat.mte.gov.br/wp-content/uploads/2016/01/Res599.pdf

Aprovação da Resolução nº 600, de 27 de maio de 2009
lInstitui a linha de crédito especial FAT MOTO-FRETE.
http://portalfat.mte.gov.br/wp-content/uploads/2016/01/Res600.pdf

Aprovação da Resolução nº 601, de 27 de maio de 2009
Altera a Resolução nº 493, de 15 de maio de 2006, que institui a linha de crédito especial FAT – GIRO SETORIAL.
http://portalfat.mte.gov.br/wp-content/uploads/2016/01/Res601.pdf

Aprovação da Resolução nº 602, de 27 de maio de 2009
Altera a Programação Anual da Aplicação dos Depósitos Especiais do FAT para o exercício de 2009 – PDE/2009, de
que trata a Resolução nº 586, de 17 de dezembro de 2008, e suas alterações.
http://portalfat.mte.gov.br/wp-content/uploads/2016/01/Res601.pdf

Aprovação da Resolução nº 603, de 27 de maio de 2009
Dispõe sobre a aplicação de taxa efetiva de juros nos financiamentos com recursos do FAT, alocados na forma de
depósitos especiais.
http://portalfat.mte.gov.br/wp-content/uploads/2016/01/Res603.pdf

Aprovação da Resolução nº 604, de 27 de maio de 2009
Aprova a distribuição de recursos para o exercício de 2009 e estabelece o custo aluno/hora no âmbito do Plano
Nacional de Qualificação - PNQ.
http://portalfat.mte.gov.br/wp-content/uploads/2016/01/Res604.pdf

Aprovação da Resolução nº 605, de 27 de maio de 2009
Disciplina o pagamento do Abono Salarial referente ao exercício de 2009/2010.
http://portalfat.mte.gov.br/wp-content/uploads/2016/01/Res605.pdf

Aprovação da Resolução nº 606, de 27 de maio de 2009
Dispõe sobre o pagamento de parcelas adicionais do Seguro-Desemprego aos beneficiários dos subsetores de
atividade econômica e respectivas Unidades da Federação, segundo critérios estabelecidos pela Resolução
CODEFAT nº 592, de 11 de fevereiro de 2009, cuja dispensa tenha ocorrido no mês de dezembro de 2008..
http://portalfat.mte.gov.br/wp-content/uploads/2016/01/Res606.pdf

Aprovação da Resolução nº 607, de 27 de maio de 2009
Dispõe sobre o pagamento de parcelas adicionais do Seguro-Desemprego aos beneficiários dos subsetores de
atividade econômica e respectivas Unidades da Federação, segundo critérios estabelecidos pela Resolução
CODEFAT nº 592, de 11 de fevereiro de 2009, cuja dispensa tenha ocorrido no mês de janeiro de 2009.
http://portalfat.mte.gov.br/wp-content/uploads/2016/01/Res607.pdf

Aprovação da Resolução nº 608, de 27 de maio de 2009
Aprovar os modelos de Requerimento do Seguro-Desemprego (RSD) e de Comunicação de Dispensa (CD)
impressos em papel no formato A4, mediante o acesso ao Sistema Seguro-Desemprego - SDWEB.
http://portalfat.mte.gov.br/wp-content/uploads/2016/01/Res608.pdf

Aprovação da Resolução nº 609, de 27 de maio de 2009
Dispõe sobre o pagamento, em caráter excepcional, do seguro-desemprego aos pescadores artesanais da lagosta
durante o período de proibição da pesca no Ceará, estabelecido pela Portaria IBAMA nº 137, de 12 de dezembro de
1994, para o período de 01/01/2008 a 30/04/2008, e dá outras providências.
http://portalfat.mte.gov.br/wp-content/uploads/2016/01/Res609.pdf

Termo de Alocação de Depósito Especial do FAT – TADE e Termos Aditivos – TA, realizados no período de
março a abril de 2009
No período em referência foram celebrados três TA no montante de R$ 511.000.000,00 (quinhentos e onze milhões
de reais), assim distribuídos: i) Banco do Brasil – dois TA no total de R$ 385,0 milhões; e, ii) FINEP – um TA no total
de R$ 126,0 milhões.

