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Medida Provisória 523: recursos para empresas atingidas pelas chuvas no Rio de Janeiro

Medida Provisória 523: recursos para empresas afetadas
pelas chuvas no RJ
Foi publicada no Diário Oficial da União de hoje a Medida Provisória (MPV)
523/2011, que garante ao BNDES R$ 400 milhões a serem usados em
financiamento de empresas e micro empreendedores individuais localizados em
Municípios do Estado do Rio de Janeiro atingidos por fortes chuvas no mês de
janeiro.
As condições necessárias para as operações com os recursos do BNDES,
destinados a capital de giro e investimentos, serão estabelecidas pelo Conselho
Monetário Nacional. A medida vale para os financiamentos contratados até 31 de
dezembro deste ano, mas o prazo poderá ser prorrogado por ato do Poder
Executivo.
Em razão do recesso parlamentar, o prazo para emendas à medida provisória será
de 2 a 7 de fevereiro. A medida passa a trancar a pauta em 19 de março.

painel
■ Medidas Provisórias
Com a MPV 523 editada hoje, já são
23 as medidas provisórias que
aguardam apreciação do Congresso
Nacional. Dessas, dez trancam a
pauta da Câmara e uma tranca a do
Senado.
■ Medidas Provisórias trancando
pauta da Câmara
As seguintes medidas provisórias
estarão trancando a pauta de
votação do Plenário da Câmara
quando os deputados retornarem no
dia 2 de fevereiro: 502, 503, 504,
505, 506, 507, 508, 509, 510 e 511.
■ Medidas Provisórias 501 tranca
pauta do Senado
A Medida Provisória 501, que dispõe
sobre recursos para fomento às
exportações, garantias ao crédito
educativo
e
ampliação
de
subvenção econômica do BNDES,
tranca a pauta do Senado. Se não
for votada até o dia 15 de fevereiro,
perde a eficácia.
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