
 

 
BOLETIM DA 167ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CODEFAT 

18.05.2022 

 

ASSUNTOS DELIBERADOS 

Aprovação de Ata 

Ata da 166ª RO do CODEFAT, de 23.03.2022 

Link: https://portalfat.mte.gov.br/wp-content/uploads/2022/05/Ata-166a-RO-

CODEFAT-de-23.03.2022.pdf 

 

Aprovação da Resolução nº 943, de 18.05.2022 

Altera a Presidência e Vice-Presidência do Conselho Deliberativo do Fundo de 

Amparo ao Trabalhador - CODEFAT para o período de 3 de agosto de 2021 a 2 de 

agosto de 2023; 

Link: https://portalfat.mte.gov.br/wp-content/uploads/2022/05/Resolucao-no-943-

de-18-de-maio-de-2022-Vice-Presidencia-CODEFAT 

 

Aprovação do Mapeamento de Demandas da Qualificação Social e Profissional 

– MSQSP, exercício 2022, em atendimento ao disposto no parágrafo 4 do artigo 

20 e no inciso VII do art. 25 da Resolução n. 907, de 26 de maio de 2017: 

Link: https://portalfat.mte.gov.br/wp-content/uploads/2022/05/Metodologia-do-

Mapa-de-Qualificacao-Profissional-MDQSP-2022.pdf 

 

 

https://portalfat.mte.gov.br/wp-content/uploads/2022/05/Ata-166a-RO-CODEFAT-de-23.03.2022.pdf
https://portalfat.mte.gov.br/wp-content/uploads/2022/05/Ata-166a-RO-CODEFAT-de-23.03.2022.pdf
https://portalfat.mte.gov.br/wp-content/uploads/2022/05/Resolucao-no-943-de-18-de-maio-de-2022-Vice-Presidencia-CODEFAT
https://portalfat.mte.gov.br/wp-content/uploads/2022/05/Resolucao-no-943-de-18-de-maio-de-2022-Vice-Presidencia-CODEFAT
https://portalfat.mte.gov.br/wp-content/uploads/2022/05/Metodologia-do-Mapa-de-Qualificacao-Profissional-MDQSP-2022.pdf
https://portalfat.mte.gov.br/wp-content/uploads/2022/05/Metodologia-do-Mapa-de-Qualificacao-Profissional-MDQSP-2022.pdf


 
 

Aprovação da Resolução nº 944, de 18.05.2022 

Dispõe sobre a autorização de remanejamentos de recursos do Orçamento 

do FAT do exercício de 2022, da Ação 4741 – PO 2 – Relação Anual de 

Informações Sociais, de recursos de custeio para investimento; 

Link: https://portalfat.mte.gov.br/wp-content/uploads/2022/05/Resolucao-no-

944-de-18-de-maio-de-2022-Remanejamento-Orcamentario.pdf 

 

Aprovação da Resolução nº 945, de 18.05.2022 

Dispõe sobre o funcionamento de unidades de atendimento do Sistema Nacional 

de Emprego – Sine mantidas por entes federados que não aderiram à nova forma 

de organização do Sistema, prevista na Lei no 13.667, de 17 de maio de 2018, 

e dá outras providencias; 

Link: https://portalfat.mte.gov.br/wp-content/uploads/2022/05/Resolucao-no-

945-de-18-de-maio-de-2022-Revisaco-Sine.pdf 

 

 Aprovação da Resolução nº 946, de 18.05.2022 

Dispõe sobre o bloco de ações e serviços “Fomento à Geração de Emprego e 

Renda” no âmbito do Sistema Nacional de Emprego – SINE e estabelece os 

critérios para as respectivas transferências automáticas aos fundos do trabalho 

dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, nos termos do artigo 12 da Lei 

nº 13.667, de 17 de maio de 2018; 

Link: https://portalfat.mte.gov.br/wp-content/uploads/2022/05/Resolucao-no-946-de-

18-de-maio-de-2022-Revisaco-CGEM.pdf 
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Aprovação da Resolução nº 947, de 18.05.2022 

Dispõe sobre a ampliação do benefício do Seguro-Desemprego aos 

trabalhadores do município de São Borja/RS declarado em situação de 

emergência pelo Ministério do Desenvolvimento Regional por meio da 

Portaria nº 221, de 26 de janeiro de 2022.  

Link: https://portalfat.mte.gov.br/wp-content/uploads/2022/05/Resolucao-no-947-de-18-

de-maio-de-2022-SD-Sao-Borja_RS.pdf 

 

Aprovação da Resolução nº 948, de 18.05.2022 

Dispõe sobre a ampliação do benefício do Seguro-Desemprego aos 

trabalhadores do município de Cataguases/MG declarado em situação de 

calamidade pública pelo Ministério do Desenvolvimento Regional por meio 

da Portaria nº 1.022, de 5 de abril de 2022. 

Link: https://portalfat.mte.gov.br/wp-content/uploads/2022/05/Resolucao-no-948-de-18-

de-maio-de-2022-SD-Cataguases_MG.pdf 

 

Aprovação da Resolução nº 949, de 18.05.2022 

Dispõe sobre a ampliação do benefício do Seguro Desemprego aos trabalhadores 

do município de Paraty/RJ declarado em situação de calamidade pública pelo 

Ministério do Desenvolvimento Regional por meio da Portaria nº 1.047, de 6 de 

abril de 2022. 

Link: https://portalfat.mte.gov.br/wp-content/uploads/2022/05/Resolucao-no-949-de-18-de-

maio-de-2022-SD-Paraty_RJ.pdf 
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