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O CODEFAT, em Reunião Ordinária do dia 26.09.2007, deliberou sobre os seguintes assuntos:

Ratificou a Resolução nº 553, de 28 de agosto de 2007,

aprovada ad referendum, que dispõe sobre o pagamento, em
caráter excepcional, do seguro-desemprego aos pescadores
artesanais durante o período de proibição da pesca, estabelecido
pela Instrução Normativa nº 167, de 10 de agosto de 2007, e dá
outras providências.
Essa Resolução concedeu, em caráter excepcional, o pagamento
do benefício do seguro-desemprego pelo período de 30 (trinta)
dias, a contar de 13 de agosto de 2007, aos pescadores artesanais
atingidos pelo acidente ambiental ocorrido na região estuarina do
Rio Potengi e seus afluentes, no Estado do Rio Grande do Norte,
em 29 de julho de 2007. Resolução nº 553.
http://portalfat.mte.gov.br/wp-
content/uploads/2016/01/Res553.pdf

Aprovou Proposta de Resolução que alterou a Programação

Anual da Aplicação dos Depósitos Especiais do FAT para o
exercício de 2007 - PDE/2007, de que trata a Resolução nº 537,
de 11 de maio de 2007, e suas alterações.
Essa Resolução alterou a PDE/2007 pelo acréscimo do montante
de R$ 1.169.500.000,00 (um bilhão cento e sessenta e nove
milhões e quinhentos mil reais), proveniente de antecipação de
reembolsos de depósitos especiais ao Fundo, por parte do Banco
do Brasil, mantido o cumprimento da obrigação do recolhimento
de Reembolsos Automáticos. Resolução nº 554. 

Aprovou Proposta de Resolução que autorizou a Proposta de

Avaliação Externa dos Programas de Crédito com Depósitos
Especiais do FAT. 
Essa Resolução aprovou Proposta de Avaliação Externa dos
Programas de Crédito com Depósitos Especiais do FAT com a
finalidade de orientar a elaboração de Termo de Referência para
subsidiar a celebração de instrumento entre o MTE e instituição
especializada. Resolução nº 555.

Aprovou Proposta de Resolução que recomendou ao MTE a

realização de estudos visando à elaboração de Termo de
Referência para subsidiar a celebração de instrumento entre o
MTE e instituição especializada com o objetivo de fazer avaliação
externa das ações do Programa do Seguro-Desemprego, de forma
integrada. 
Essa Resolução recomendou que o MTE, no âmbito de suas
competências regimentais, realizasse estudos no sentido de
subsidiar a contratação de instituição especializada para efetuar a
avaliação externa das ações do Programa do Seguro-Desemprego.
Resolução nº 556. 

Aprovou Proposta de Resolução que autorizou Termo de

Referência de Projetos Especiais com Recursos das Ações
Orientação Profissional e Intermediação de Mão-de-Obra e
Habilitação do Trabalhador ao Seguro-Desemprego. 
Essa Resolução aprovou Termo de Referência que estabelece
parâmetros para elaboração, apresentação e análise de Projetos
Especiais visando formas alternativas de inserção do trabalhador,
geração de trabalho e renda e desenvolvimento de metodologias
voltadas para a intermediação do trabalho, conforme previsto na
Resolução nº 531, de 12 de abril de 2007. Resolução nº 557.  

Aprovou a Prestação de Contas do Abono Salarial -

PASEP, exercício 2005/2006, sendo identificada a origem e a
aplicação dos recursos para o pagamento do benefício no período
de julho/05 a junho/06. 
No referido exercício foram pagos 1.577.921 benefícios do Abono
Salarial com dispêndio total por conta do FAT no montante de
R$ 455,51 milhões.
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Aprovou três Termos de Alocação de Depósitos Especiais -

TADE, pelos quais se viabilizou o repasse de R$ 50 milhões para
operação dos seguintes programas: 
TADE 05/2007 – CAIXA – FAT Habitação – Aquisição de
Imóveis (transição); TADE 06/2007 – CAIXA – FAT Turismo
Sênior (R$ 20 milhões); e TADE 07/2007 – BB – FAT Turismo
Sênior (R$ 30 milhões).
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Aprovou oito Termos Aditivos - TA, que totalizaram o

montante de R$ 387,2 milhões para operação dos seguintes
programas: 
TA 002/2007 ao TADE 003/2005 – BB – FAT Giro Rural –
Modalidade Aquisição de Títulos/Produtores Rurais (R$ 140
milhões); TA 002/2007 ao TADE 024/2005 – BASA – PROGER
Urbano – Investimento (R$ 4,2 milhões); TA 004/2007 ao TADE
015/2005 – BB – PROGER Urbano – Capital de Giro (R$ 100
milhões); TA 004/2007 ao TADE 026/2005 – BB – FAT Integrar
– Rural (R$ 8 milhões); TA 001/2007 ao TADE 018/2006 – BNB
– FAT Infra-Estrutura Econômica (R$ 70 milhões); TA 002/2007
ao TADE 011/2006 – BB – FAT Fomentar – Micro e Pequenas
Empresas (R$ 10 milhões); TA 002/2007 ao TADE 012/2006 –
BB – FAT Fomentar – Médias e Grandes Empresas (R$ 15
milhões); TA 003/2007 ao TADE 014/2006 – BB – FAT Giro
Rural – Fornecedores (R$ 40 milhões).
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