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- LEI 14.348 / 2022 -
- PRONAMPE E PEC -

A Lei 14.348 / 2022 (DOU – 26.MAI.2022)  (clique aqui), entre outras disposições,  altera as Leis nº 13.999 / 2020 e
14.161 / 2021 para estabelecer melhores condições de sustentabilidade ao PRONAMPE e ao PEC.
 
Abaixo destacamos os principais pontos:
 
PRESERVAÇÃO DE NÍVEIS E QUANTITATIVOS DE EMPREGOS
A obrigação de preservação de níveis e quantitativos de empregos em número igual ou superior ao verificado no último
dia do ano anterior ao da contratação da linha de crédito, no período compreendido entre a data da contratação e o 60º
dia após o recebimento da última parcela sob pena de vencimento antecipado da dívida, não será exigível para
operações contratadas até 31.DEZ.2021.
 
DEVOLUÇÃO DOS VALORES À UNIÃO
O valor não utilizado para garantia das operações, assim como os valores recuperados, inclusive no caso de
inadimplência, deverão ser devolvidos à União, a partir de 2025 e serão integralmente utilizados para pagamento da
dívida pública de responsabilidade do Tesouro Nacional.
 
PARTICIPAÇÃO DA UNIÃO NO FGO
Fica a União autorizada a aumentar sua participação no Fundo Garantidor de Operações - FGO, adicionalmente aos
recursos iniciais, que foram de R$ 15,9 bilhões.
Os valores não utilizados para garantia das operações, assim como os valores recuperados, inclusive no caso de
inadimplência, serão utilizados para cobertura de novas operações contratadas no âmbito do PRONAMPE.
 
PROGRAMA DE ESTÍMULO AO CRÉDITO (PEC)
Ao Programa de Estímulo ao Crédito - PEC fica permitida a realização de operações de créditos pelas instituições
financeiras com pessoas jurídicas com receita bruta anual de até R$ 300 milhões, ou seja, abrangendo também agora as
empresas de médio porte.
 
Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas através do e-mail dejur@abigraf.org.br.
 
JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!
 
São Paulo, 26 de maio de 2022.
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