RESOLUÇÃO Nº 262, DE 30 DE MARÇO DE 2001
Revogada pela Resolução n. 831/2019
Altera a Resolução nº 80, de 19 de abril de 1995, e suas
alterações, que estabelece critérios para reconhecimento,
pelo CODEFAT, de comissões de emprego constituídas
em nível Estadual, do Distrito Federal e Municipal, no
âmbito do sistema público de emprego.
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. 5º da Resolução nº 80 que passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 5º - Competirá à Comissão:
a) aprovar seu Regimento Interno, observando-se os critérios desta Resolução;
b) homologar o Regimento Interno das comissões instituídas no âmbito municipal ou
por microrregião;
c) subsidiar, quando solicitado, as deliberações do Conselho Deliberativo do Fundo de
Amparo ao Trabalhador - CODEFAT;
d) propor aos órgãos executores das ações do Programa Seguro-Desemprego (Plano
Nacional de Formação Profissional - PLANFOR, Intermediação de Mão de Obra - IMO,
pagamento do benefício do seguro desemprego), com base em relatórios técnicos, medidas
efetivas que minimizem os efeitos negativos dos ciclos econômicos e do desemprego estrutural
sobre o mercado de trabalho;
e) articular-se com instituições públicas e privadas, inclusive acadêmicas e de
pesquisa, com vistas à obtenção de subsídios para o aperfeiçoamento das ações do Programa
Seguro-Desemprego, executadas no âmbito do Sistema Nacional de Emprego, e dos
Programas de Geração de Emprego e Renda (PROGER Urbano e Rural, PRONAF,
PROTRABALHO e PROEMPREGO);
f) promover o intercâmbio de informações com outras comissões estaduais, do
Distrito Federal, bem como com as instituídas no âmbito municipal e por microrregião,
objetivando, não apenas a integração do Sistema, mas também a obtenção de dados
orientadores de suas ações;
g) proceder ao acompanhamento da utilização dos recursos destinados à execução das
ações do Programa Seguro-Desemprego e dos Programas de Geração de Emprego e Renda,
no que se refere ao cumprimento dos critérios, de natureza técnica, definidos pelo CODEFAT;
h) participar da elaboração do Plano de Trabalho do Sistema Nacional de Emprego,
em articulação com as comissões instituídas no âmbito municipal ou por microrregião, bem
como proceder a sua aprovação e homologação, podendo propor alocação de recursos, por
área de atuação;

i) aprovar, mediante parecer, o relatório das atividades descentralizadas, executadas
no âmbito do Sistema Nacional de Emprego;
j) indicar, obrigatoriamente, à Secretaria Executiva do CODEFAT e às Instituições
Financeiras, as áreas e setores prioritários para alocação de recursos no âmbito do Programa
de Geração de Emprego e Renda;
l) avaliar a focalização das ações do Programa de Geração de Emprego e Renda,
acompanhando os seus resultados e o cumprimento das diretrizes estabelecidas pelo
CODEFAT, com vistas à constante melhoria do desempenho do Programa;
m) articular-se com entidades da rede de educação profissional, conforme definido no
parágrafo 1º da Resolução CODEFAT 258/00, visando estabelecer parcerias que maximizem o
investimento do FAT em programas de qualificação profissional, intermediação de mão-deobra, geração de emprego e renda e outras ações do sistema público de emprego;
n) aprovar e homologar o Plano Estadual de Qualificação, articulando e definindo
prioridades a partir das demandas das comissões municipais de emprego ou por microrregião,
conforme estabelecido nos parágrafos 1º e 2º do artigo 3º da Resolução CODEFAT 258/00;
o) manifestar-se quanto ao cumprimento dos requisitos mínimos de qualificação
técnica de entidades executoras de programas de qualificação profissional, quando de sua
contratação direta, por dispensa ou inexigibilidade, conforme estabelecido no inciso V do
artigo 5º e anexo I da Resolução CODEFAT 258/00;
p) acompanhar a execução físico-financeira das ações do PEQ, em articulação com as
comissões municipais de emprego ou por microrregião, manifestando-se sobre a observância
do objeto e o cumprimento de metas e cronograma do respectivo convênio.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Paulo Jobim Filho
Presidente do CODEFAT
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