
 
 

BOLETIM ANUAL DAS REUNIÕES DO CODEFAT - 2020 

 

ASSUNTOS DELIBERADOS 

ATAS APROVADAS 

69ª Reunião Extraordinária do CODEFAT – 13 de outubro de 2020; 

159ª Reunião Ordinária do CODEFAT -_24 de setembro de 2020; 

158ª Reunião Ordinária do CODEFAT_- 16 de julho de 2020; 

68ª Reunião Extraordinária do CODEFAT – 27 de maio de 2020; e 

157ª Reunião Ordinária do CODEFAT – 14 de maio de 2020. 

 

RESOLUÇÕES APROVADAS 

Resolução nº 894, de 23 de dezembro de 2020 – Prorroga o prazo para a manifestação de interesse dos 

municípios e consórcios públicos municipais em receber transferências automáticas de recursos comuns 

do FAT, referentes ao exercício de 2021, de que trata o § 1º do art. 5º da Resolução CODEFAT nº 879, de 

24 de setembro de 2020. (Revogada pela Resolução nº 946/2022) 

Resolução nº 893, de 2 de dezembro de 2020 – Dispõe sobre o processo de elaboração e apresentação da 

proposta orçamentária anual do Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT e suas alterações. 

Resolução nº 892, de 2 de dezembro de 2020 – Revoga expressamente Resoluções do CODEFAT cuja 

eficácia ou validade encontram-se prejudicadas, nos termos do Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 

2019, que dispõe sobre a revisão e a consolidação dos atos normativos inferiores a decreto. 

Resolução nº 891, de 2 de dezembro de 2020 – Aprova o regimento Interno do Conselho Deliberativo do 

Fundo de Amparo ao Trabalhador. (Revogada pela Resolução nº 937/2022) 

Resolução nº 890, de 2 de dezembro de 2020 – Estabelece critérios e diretrizes para instituição, 

credenciamento e funcionamento dos Conselhos do Trabalho, Emprego e Renda – CTER, nos Estados, 

https://portalfat.mte.gov.br/wp-content/uploads/2020/12/Ata-69%C2%AA-RE-CODEFAT_13.10.2020.pdf
https://portalfat.mte.gov.br/wp-content/uploads/2020/12/Ata-159%C2%AA-RO-CODEFAT_24.09.2020.pdf
https://portalfat.mte.gov.br/wp-content/uploads/2020/11/Ata-158%C2%AA-RO-CODEFAT_16.07.2020.pdf
https://portalfat.mte.gov.br/wp-content/uploads/2020/11/Ata-68%C2%AA-RE-CODEFAT_27.05.2020.pdf
https://portalfat.mte.gov.br/wp-content/uploads/2020/11/Ata-157%C2%AA-RO-CODEFAT_14.05.2020.pdf
https://portalfat.mte.gov.br/wp-content/uploads/2022/05/Resolucao-no-894-de-23-de-dezembro-de-2020.pdf
https://portalfat.mte.gov.br/wp-content/uploads/2020/12/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-893-de-2-de-dezembro-de-2020-Proposta-or%C3%A7ament%C3%A1ria-FAT.pdf
https://portalfat.mte.gov.br/wp-content/uploads/2020/12/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-892-de-2-de-dezembro-de-2020-Revoga%C3%A7%C3%A3o.pdf
https://portalfat.mte.gov.br/wp-content/uploads/2022/04/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-891-de-2-de-dezembro-de-2020-Consolida%C3%A7%C3%A3o-596-RI-CODEFAT.pdf
https://portalfat.mte.gov.br/wp-content/uploads/2021/05/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-890-de-2-de-dezembro-de-2020-Consolida%C3%A7%C3%A3o-831-CTER-Republica%C3%A7%C3%A3o.pdf


 
Distrito Federal e Municípios, no âmbito do Sistema Nacional de Emprego – Sine, nos termos da Lei nº 

13.667, de 17 de maio de 2018 

Resolução nº 889, de 2 de dezembro de 2020 – Altera a Resolução CODEFAT nº 783, de 26 de abril de 

2017, que reestrutura o Plano Nacional de Qualificação – PNQ, que passa a denominar-se Programa 

Brasileiro de Qualificação Social e Profissional – QUALIFICA BRASIL, voltado à promoção de ações de 

qualificação e certificação profissional no âmbito do Programa do Seguro-Desemprego, como parte 

integrada do Sistema Nacional de Emprego – Sine. 

Resolução nº 888, de 2 de dezembro de 2020 – Regulamenta as ações de acompanhamento, fiscalização 

e prestação de contas dos recursos federais descentralizados para os fundos do trabalho das esferas de 

governo que aderirem ao SINE, nos termos do artigo 19 da Lei nº 13.667, de 17 de maio de 2018 e do 

artigo 14 da Resolução CODEFAT nº 825, de 26 de março de 2019. 

Resolução nº 887, de 2 de dezembro de 2020 – Dispõe sobre o critério de elegibilidade às transferências 

automáticas de recursos comuns do FAT do exercício de 2021, referentes ao bloco de ações e serviços de 

gestão e manutenção da rede de unidades de atendimento do Sine. 

Resolução nº 886, de 2 de dezembro de 2020 – Altera a Resolução CODEFAT nº 824, de 11 de março de 

2019, que dispõe sobre o funcionamento de unidades de atendimento do SINE durante a transição da 

modalidade de convênios para a de transferência automática entre fundos do trabalho de que trata a Lei 

nº 13.667, de 17 de maio de 2018, para execução das ações e serviços disponíveis na Rede do Sistema 

Nacional de Emprego – Sine. (Revogada pela Resolução nº 945/2022) 

Resolução nº 885, de 2 de dezembro de 2020 – Dispõe sobre condições para utilização de recursos do 

patrimônio do Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT em caso de insuficiência de recursos para o custeio 

do Programa de Seguro-Desemprego, o pagamento do abono salarial e o financiamento de programas de 

educação profissional e tecnológica, nos termos do art. 7º da Lei nº 8.019, de 11 de abril de 1990. 

Resolução nº 884, de 2 de dezembro de 2020 – Altera a Resolução CODEFAT nº 841, de 28 de novembro 

de 2019, que estabelece normas para envio de dados e informações das instituições financeiras sobre as 

aplicações de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT em depósitos especiais remunerados 

e em empréstimo constitucional ao BNDES. 

https://portalfat.mte.gov.br/wp-content/uploads/2020/12/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-889-de-2-de-dezembro-de-2020-Altera-a-783.pdf
https://portalfat.mte.gov.br/wp-content/uploads/2020/12/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-888-de-2-de-dezembro-de-2020-regulamenta-as-a%C3%A7%C3%B5es-de-acompanhamento-fiscaliza%C3%A7%C3%A3o-Sine.doc.pdf
https://portalfat.mte.gov.br/wp-content/uploads/2020/12/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-887-de-2-de-dezembro-de-2020-Crit%C3%A9rio-de-elegibilidade-%C3%A0s-transfer%C3%AAncias-autom%C3%A1ticas.pdf
https://portalfat.mte.gov.br/wp-content/uploads/2022/05/Resolucao-no-886-de-2-de-dezembro-de-2020-Altera-a-824.pdf
https://portalfat.mte.gov.br/wp-content/uploads/2020/12/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-885-de-2-de-dezembro-de-2020-devolu%C3%A7%C3%A3o-de-recursos-BNDES-ao-FAT.pdf
https://portalfat.mte.gov.br/wp-content/uploads/2020/12/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-884-de-2-de-dezembro-de-2020-Altera-a-841_2019.pdf


 
Resolução nº 883, de 4 de novembro de 2020 – Recomenda ao Ministério da Economia que analise 

alternativas para o reequilíbrio do uso dos recursos do Fundo com maior ênfase no financiamento de 

políticas ativas de trabalho e emprego. 

Resolução nº 882, de 13 de outubro de 2020 – Altera a Resolução CODEFAT nº 876, de 24 de setembro de 

2020, que institui Grupo de Trabalho Especial para tratar da proposta da Bancada dos Trabalhadores no 

CODEFAT de ampliação do benefício do Seguro-Desemprego aos segurados durante o estado de 

calamidade pública em razão da pandemia do novo Coronavírus. 

Resolução nº 881, de 13 de outubro de 2020 – Dispõe sobre a autorização, em caráter excepcional, de 

alocação dos recursos da emenda de apropriação de despesa nº 50170001 da Comissão de Finanças e 

Tributação, constante da Lei nº 13.978, de 20 de janeiro de 2020, ao Estado do Ceará, a serem transferidos 

fundo a fundo, no âmbito da ação orçamentária 20JT – Gestão do Sistema Nacional de Emprego, 

Resolução nº 880, de 24 de setembro de 2020 – Altera a Resolução CODEFAT nº 831, de 21 de maio de 

2019, que estabelece critérios e diretrizes para instituição, credenciamento e funcionamento dos 

Conselhos do Trabalho, Emprego e Renda – CTER, nos Estados, Distrito Federal e Municípios, no âmbito 

do Sistema Nacional de Emprego – SINE, nos termos da Lei nº 13.667, de 17 de maio de 2018. (Revogada 

pela Resolução nº 890/2020) 

Resolução nº 879, de 24 de setembro de 2020  – 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 art. 12 da Lei nº 13.667, de 17 de maio de 2018. (Revogada pela Resolução 

nº 946/2022) 

Resolução nº 878, de 24 de setembro de 2020 – Altera a Programação Anual da Aplicação dos Depósitos 

Especiais do FAT para o exercício de 2020 – PDE/2020, de que trata a Resolução CODEFAT nº 851, de 18 

de março de 2020, alterada pela Resolução CODEFAT nº 856, de 25 de março de 2020. (Revogada pela 

Resolução nº 916/2021) 

https://portalfat.mte.gov.br/wp-content/uploads/2020/11/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-883-de-4-de-novembro-de-2020-Recomenda-ao-ME-an%C3%A1lise-alternativas-para-o-reequil%C3%ADbrio-do-uso-dos-recursos-do-FAT.pdf
https://portalfat.mte.gov.br/wp-content/uploads/2020/11/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-882-de-13.10.2020-altera-a-de-n%C2%BA-876-GTE.pdf
https://portalfat.mte.gov.br/wp-content/uploads/2020/11/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-881-de-13.10.2020-remanejamento-or%C3%A7ament%C3%A1rio-SPPE.pdf
https://portalfat.mte.gov.br/wp-content/uploads/2020/12/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-880-de-24.09.2020-CTER.pdf
https://portalfat.mte.gov.br/wp-content/uploads/2022/05/Resolucao-no-879-de-24.09.2020-Fomento-a-geracao-de-Emp.-e-Renda.pdf
https://portalfat.mte.gov.br/wp-content/uploads/2020/09/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-878-de-24.09.2020-Altera-a-PDE-2020.pdf


 
Resolução nº 877, de 24 de setembro de 2020 – Aprova o planejamento para o exercício de 2020 das 

ações de qualificação social e profissional a serem executadas pela União e pelas esferas de governo no 

âmbito do SINE, em observância ao art. 13, § 2º, da Resolução CODEFAT nº 866, de 16 de julho de 2020. 

Resolução nº 876, de 24 de setembro de 2020 – Institui Grupo de Trabalho Especial para tratar da 

proposta da Bancada dos Trabalhadores no CODEFAT de ampliação do benefício do Seguro-Desemprego 

aos segurados durante o estado de calamidade pública em razão da pandemia do novo Coronavírus. 

Resolução nº 875, de 9 de setembro de 2020 – Alteração do Orçamento do FAT do exercício de 2020 para 

remanejamento de recursos das Ações 2B12, 2C43, 20JT, 20Z3 e 2553 para as Ações 20Z1, 4741 e 4815. 

Resolução nº 874, de 24 agosto de 2020 – Altera a Resolução CODEFAT nº 866, de 16 de julho de 2020, 

que dispõe sobre a oferta do bloco de ações e serviços “Qualificação Social e Profissional” 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 art. 

12 da Lei nº 13.667, de 17 de maio de 2018. 

Resolução nº 873, de 24 agosto de 2020 – Suspende a eficácia do art. 14 da Resolução CODEFAT nº 467, 

de 21 de dezembro de 2005, que estabelece procedimentos relativos à concessão do seguro-desemprego, 

enquanto durar o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março 

de 2020 e de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus 

(Covid-19), de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. 

Resolução nº 872, de 24 agosto de 2020 – Dispõe sobre o percentual mínimo de contrapartida, 

exclusivamente financeira, a ser observado pelos entes parceiros do Sistema Nacional de Emprego – Sine, 

em suas leis orçamentárias, em atendimento ao disposto no §1º do art. 75 da Lei n. 13.898, de 11 de 

novembro de 2019, como requisito para o recebimento de transferência automática de recursos 

financeiros do Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT, no exercício de 2020. 

Resolução nº 871, de 30 de julho 2020 – Altera a Resolução CODEFAT nº 866, de 16 de julho de 2020, que 

dispõe sobre a oferta do bloco de ações e serviços “Qualificação Social e Profissional” no âmbito do 

Sistema Nacional de Emprego – SINE e estabelece os critérios para as respectivas transferências 

https://portalfat.mte.gov.br/wp-content/uploads/2020/09/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-877-de-24.09.2020-Qualifica%C3%A7%C3%A3o.pdf
https://portalfat.mte.gov.br/wp-content/uploads/2020/09/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-876-de-24.09.2020-GTE-Proposta-da-Bancada-dos-Trabalhadores.pdf
https://portalfat.mte.gov.br/wp-content/uploads/2020/09/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-875-de-09.09.2020-Altera%C3%A7%C3%A3o-or%C3%A7ament%C3%A1ria-do-FAT.pdf
https://portalfat.mte.gov.br/wp-content/uploads/2020/09/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-874-de-24.08.2020.pdf
https://portalfat.mte.gov.br/wp-content/uploads/2020/09/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-873-de-24.08.2020.pdf
https://portalfat.mte.gov.br/wp-content/uploads/2020/09/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-872-de-24.08.2020.pdf
https://portalfat.mte.gov.br/wp-content/uploads/2020/09/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-871-de-30.07.2020.pdf


 
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. 

Resolução nº 870, de 16 de julho de 2020 – Aprova a Prestação de Contas do Fundo de Aval para a Geração 

de Emprego e Renda – FUNPROGER, relativa ao Exercício de 2019. 

Resolução nº 869, de 16 de julho de 2020 – Delibera pela aprovação da Prestação de Contas do FAT, em 

processo unificado, de nº 19953.100366/2020-07, relativa ao exercício de 2019. 

Resolução nº 868, de 16 de julho de 2020 – Altera o Anexo da Resolução CODEFAT nº 596, de 27 de maio 

de 2009, que aprova o Regimento Interno do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador 

– CODEFAT. 

Resolução nº 867, de 16 de julho de 2020  – Altera a Resolução CODEFAT nº 831, de 21 de maio de 2019, 

que estabelece critérios e diretrizes para instituição, credenciamento e funcionamento dos Conselhos do 

Trabalho, Emprego e Renda – CTER, nos Estados, Distrito Federal e Municípios, no âmbito do Sistema 

Nacional de Emprego – SINE, nos termos da Lei nº 13.667, de 17 de maio de 2018. (Revogada pela 

Resolução nº 890/2020) 

Resolução nº 866, de 16 de julho de 2020 – Dispõe sobre a oferta do bloco de ações e serviços 

“Qualificação Social e Profissional” 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. 

Resolução nº 865, de 16 de julho de 2020 – Altera a Resolução CODEFAT nº 825, de 26 de março de 2019, 

que regulamenta procedimentos e critérios para a transferência automática de recursos do Fundo de 

Amparo ao Trabalhador – FAT aos respectivos fundos do trabalho dos Estados, Distrito Federal e 

Municípios, nos termos do artigo 12 da Lei nº 13.667, de 17 de maio de 2018, e dá outras 

providências. (Revogada pela Resolução nº 921/2021) 

Resolução nº 864, de 27 de maio de 2020 – Dispõe sobre a ampliação do prazo de contratação de 

operações de crédito e o recolhimento das remunerações e reembolsos dos depósitos especiais do Fundo 

de Amparo ao Trabalhador – FAT pelas instituições financeiras, no período da pandemia do coronavírus 

Covid-19. 

https://portalfat.mte.gov.br/wp-content/uploads/2020/09/Res-870_Presta%C3%A7%C3%A3o-de-Contas-FUNPROGER-2019.pdf
https://portalfat.mte.gov.br/wp-content/uploads/2020/09/Res-869_Presta%C3%A7%C3%A3o-de-Contas-FAT-2019.pdf
https://portalfat.mte.gov.br/wp-content/uploads/2020/09/Res-868_2020-RI-CODEFAT.pdf
https://portalfat.mte.gov.br/wp-content/uploads/2020/12/Res-867_2020-Altera-Res831.doc
https://portalfat.mte.gov.br/wp-content/uploads/2020/09/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-866-de-16.07.2020.pdf
https://portalfat.mte.gov.br/wp-content/uploads/2022/04/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-865-de-16.07.2020_Altera-a-Res825_2019.pdf
https://portalfat.mte.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-864-de-27.05.2020.pdf


 
Resolução nº 863, de 27 de maio de 2020 – Altera a Resolução CODEFAT nº 841, de 28 de novembro de 

2019, que estabelece normas para envio de dados e informações das instituições financeiras sobre as 

aplicações de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT em depósitos especiais remunerados 

e em empréstimo constitucional ao BNDES. 

Resolução nº 862, de 27 de maio de 2020 – Aprova a Proposta Orçamentária do Fundo de Amparo ao 

Trabalhador – FAT para o exercício de 2021. 

Resolução nº 861, de 14 de maio de 2020 – Altera a Resolução CODEFAT nº 831, de 21 de maio de 2019, 

que estabelece critérios e diretrizes para instituição, credenciamento e funcionamento dos Conselhos do 

Trabalho, Emprego e Renda – CTER, nos Estados, Distrito Federal e Municípios, no âmbito do Sistema 

Nacional de Emprego – SINE, nos termos da Lei nº 13.667, de 17 de maio de 2018. (Revogada pela 

Resolução nº 890/2020) 

Resolução nº 860, de 29 de abril de 2020 – Dispõe sobre a criação de plataforma digital de intermediação 

de mão de obra, no âmbito do Sistema Nacional de Emprego – Sine, dedicada a promover e facilitar a 

contratação de profissionais para atuar no enfrentamento da emergência em saúde pública decorrente 

do novo coronavírus. 

Resolução nº 859, de 29 de abril de 2020 – Altera a Resolução CODEFAT nº 825, de 26 de março de 2019, 

que regulamenta procedimentos e critérios para a transferência automática de recursos do Fundo de 

Amparo ao Trabalhador – FAT aos respectivos fundos do trabalho dos Estados, Distrito Federal e 

Municípios, nos termos do artigo 12 da Lei nº 13.667, de 17 de maio de 2018, e dá outras 

providências. (Revogada pela Resolução nº 921/2021) 

Resolução nº 858, de 29 de abril de 2020 – Dispõe sobre o recolhimento de remunerações e reembolsos 

de depósitos especiais do Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT pelas instituições financeiras. 

Resolução nº 857, de 1º de abril de 2020 – Altera a Resolução CODEFAT nº 834, de 9 de julho de 2019, e 

estabelece o Calendário de Pagamento do Abono Salarial – exercício de 2020/2021. 

Resolução nº 856, de 25 de março de 2020 – Altera a Programação Anual da Aplicação dos Depósitos 

Especiais do FAT para o exercício de 2020 – PDE/2020, de que trata a Resolução CODEFAT nº 851, de 18 

de março de 2020. (Revogada pela Resolução nº 916/2021) 

https://portalfat.mte.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-863-de-27.05.2020.pdf
https://portalfat.mte.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-862-de-27.05.2020.pdf
https://portalfat.mte.gov.br/wp-content/uploads/2020/12/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-861-de-14.05.2020.pdf
https://portalfat.mte.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/Res.-860_2020.pdf
https://portalfat.mte.gov.br/wp-content/uploads/2022/04/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-859-de-29.04.2020.pdf
https://portalfat.mte.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/Res.-858_2020.pdf
https://portalfat.mte.gov.br/wp-content/uploads/2021/02/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-857-de-01.04.2020.pdf
https://portalfat.mte.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-856-de-25.03.2020_Altera-a-PDE-2020.pdf


 
Resolução nº 855, de 18 de março de 2020 – Autoriza o remanejamento dos saldos de recursos 

orçamentários e financeiros da Ação 2000 – Administração da Unidade do Programa 0032 – Programa de 

Gestão e Manutenção do Poder Executivo para a Ação 4741 – Cadastros Públicos e Sistemas de Integração 

das Ações de Trabalho e Emprego do Programa 2213 – Modernização Trabalhista e Trabalho Digno. 

Resolução nº 854, de 18 de março de 2020 – Aprova o Mapeamento de Demandas de Qualificação Social 

e Profissional – MDQSP, exercício 2020. 

Resolução nº 853, de 18 de março de 2020 – Aprova a distribuição de recursos para o exercício de 2020 

entre as modalidades no âmbito do Programa Brasileiro de Qualificação Social e Profissional – QUALIFICA 

BRASIL. 

Resolução nº 852, de 18 de março de 2020 – Altera a Resolução nº 825, de 26 de março de 2019, que 

regulamenta procedimentos e critérios para a transferência automática de recursos do Fundo de Amparo 

ao Trabalhador – FAT aos respectivos fundos do trabalho dos Estados, Distrito Federal e Municípios, nos 

termos do artigo 12 da Lei nº 13.667, de 17 de maio de 2018, e dá outras providências. (Revogada pela 

Resolução nº 921/2021) 

Resolução nº 851, de 18 de março de 2020 – Dispõe sobre a Programação Anual da Aplicação dos 

Depósitos Especiais do FAT – PDE, para o exercício de 2020. (Revogada pela Resolução nº 916/2021) 

Resolução nº 850, de 18 de março de 2020 – Institui Linha de Crédito Proger Urbano Capital de Giro, no 

âmbito do Proger Urbano. 

Resolução nº 849, de 18 de março de 2020 – Dispõe sobre a aplicação de recursos do Fundo de Amparo 

ao Trabalhador – FAT no Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado – PNMPO. 

 

https://portalfat.mte.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-855-de-18.03.2020.pdf
https://portalfat.mte.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-854-de-18.03.2020.pdf
https://portalfat.mte.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-853-de-18.03.2020.pdf
https://portalfat.mte.gov.br/wp-content/uploads/2022/04/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-852-de-18.03.2020.pdf
https://portalfat.mte.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-851-de-18.03.2020.pdf
https://portalfat.mte.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-850-de-18.03.2020.pdf
https://portalfat.mte.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-849-de-18.03.2020.pdf

