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Aprovou Proposta de Resolução que disciplina o pagamento

do Abono Salarial referente ao exercício de 2007/2008.
Essa Resolução dispõe sobre os procedimentos relativos à
liberação do benefício do Abono Salarial, bem como o Calendário
de Pagamento do Abono Salarial PIS/PASEP, exercício
2007/2008. Resolução nº 539.

Aprovou Proposta de Resolução que alterou as Resoluções de

nº 435, de 02 de junho de 2005, que instituiu a linha de crédito
especial FAT – Inclusão Digital, de nº 493, de 15 de maio de
2006, que instituiu a linha de crédito especial FAT – Giro
Setorial, e de nº 521, de 18 de dezembro de 2006, que
reestruturou a linha de crédito especial FAT – Giro Rural.
Essa Resolução dispõe sobre a prorrogação do prazo para
contratação de operações de crédito ao amparo das linhas de
crédito especiais FAT Inclusão Digital, FAT Giro Setorial e FAT
Giro Rural, de 30 de junho de 2007 para 28 de dezembro de
2007. Resolução nº 540.

Aprovou Proposta de Resolução que trata da adjudicação de

bens penhorados em favor do FAT.
Essa Resolução delegou à Secretaria Executiva do CODEFAT a
competência para decidir sobre a conveniência, oportunidade,
economicidade e interesse do FAT quanto à adjudicação de bens
penhorados a favor do Fundo, quando for solicitada manifestação
do CODEFAT pelo Poder Judiciário e o Ministério Público
Federal nesse sentido. Resolução nº 541.

Aprovou Proposta de Resolução que institui o Boletim

Financeiro do FAT.
Essa medida objetiva reunir o conjunto de demonstrativos
identificados por “Informações Financeiras do FAT” com as
informações relativas ao detalhamento da composição da carteira
do FAT aplicada no extramercado em títulos do Tesouro
Nacional, além do acréscimo de demonstrativos sobre a alocação
dos recursos autorizados na Programação Anual da Aplicação dos
Depósitos Especiais para o exercício. Resolução nº 542.
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O CODEFAT, em Reunião Extraordinária do dia 06.06.2007, deliberou sobre os seguintes assuntos:

Aprovou Proposta de Resolução que alterou a Resolução nº

439, de 2 de junho de 2005, alterada pelas Resoluções nº 489, de
28 de abril de 2006, e nº 504, de 8 de agosto de 2006, que dispõe
sobre a alocação de recursos do Fundo de Amparo ao
Trabalhador – FAT, em depósitos especiais remunerados.
Essa Resolução dispõe sobre novos procedimentos relativos ao
recolhimento de Reembolso Automático - RA em atraso e às
penalidades estabelecidas no § 4º do art. 6º da Resolução
439/2005 que compõem saldo devedor de RA, bem como
disciplina o processo de recurso administrativo para revisão das
penalidades aplicadas. Resolução nº 538.
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