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Edição de 12 de abril de 2022 

 
Nesta edição:  

• Aprovado o PL 3188/2021 que altera o Pronampe para permitir novas operações de crédito ao setor empresarial 
 

Aprovado o PL 3188/2021 que altera o Pronampe para permitir novas operações de crédito ao setor 
empresarial  

Foi aprovado no Plenário da Câmara o PL 3188/2021, que altera o Pronampe para permitir novas operações de crédito 
ao setor empresarial. O projeto, que havia tido requerimento de urgência aprovado na véspera, teve placar de 447 votos 
pela aprovação, em contraposição a 9 votos não. 

O projeto recebeu duas emendas de plenário do dep. Ricardo Barros (PP/PR), líder do governo, e do dep. Darci de Matos 
(PSD/SC). As duas emendas aperfeiçoaram o panorama de crédito para o setor empresarial por meio de:  

• Ampliação do alcance do Programa de Estímulo ao Crédito, para incluir as médias empresas (faturamento 
até R$ 300 milhões)  e possibilidade de contratação de novas operações em 2022; 

• Manutenção no Pronampe do adiamento do prazo de devolução dos recursos da União para 2025, 
permitindo novas operações de crédito, em alinhamento ao texto aprovado no Senado; 

• No Pronampe, direcionamento exclusivo para o abatimento da dívida pública dos recursos devolvidos à 
União; 

• Dispensa do vencimento antecipado da dívida às empresas que contrataram financiamentos do Pronampe 
até dez/2021 e que não tenham conseguido manter os empregos. 

• Permissão para aporte de recursos pela União ao FGO, sem limite de data. 

A matéria será submetida novamente ao Senado Federal.  
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  Veja mais 

Acompanhe o dia a dia dos projetos no LEGISDATA: 

https://www.legisdata.cni.com.br 
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