RESOLUÇÃO Nº 114, DE 1º DE AGOSTO DE 1996
Revogada pela Resolução n. 831/2019
Altera a Resolução nº 80, de 19 de abril de 1995, que
alterou a Resolução nº 63, de 28 de julho de 1994.
O CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO DE AMPARO AO
TRABALHADOR - CODEFAT, no uso das atribuições que lhe confere no inciso V do artigo
19 da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, resolve:
Art. 1º. Alterar o art. 3º e seu § 4º, a alínea “s” do art. 5º, o art. 6º e o art. 8º da
Resolução nº 80, de 19 de abril de 1995, que passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º. A Comissão, composta de no mínimo 6 (seis) e no máximo 18 (dezoito)
membros, constituída de forma tripartite e paritária, deverá contar com representação da área
urbana e rural, em igual número, de trabalhadores, de empregadores e do governo.
(...)
§ 4º. O mandato de cada representante é de até 3 anos, permitida uma recondução,
observado o parágrafo 1º deste artigo.”
“Art. 5º (...)
s) quando considerar necessário, encaminhar, após avaliação, às diversas instituições
financeiras, projetos para obtenção de apoio creditício;”
“Art. 6º. A Secretaria Executiva da Comissão será exercida pela Coordenação
Estadual do SINE e, no caso de Comissão Municipal, pelo órgão da prefeitura responsável
pela operacionalização das atividades inerentes ao Sistema Nacional de Emprego, na
localidade, a ela cabendo a realização das tarefas técnicas e administrativas.”
“Art. 8º. As reuniões da Comissão serão realizadas no mínimo uma vez a cada
trimestre, em dia, hora e local marcados com antecedência mínima de 7 (sete) dias, sendo
precedida da convocação de todos os seus membros.”
Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.

Alencar Naul Rossi
Presidente
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