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1. A Lei nº 14.045, de 20 de agosto de 2020, alterou a Lei nº 13.999/2020 e acresceu a possibilidade de Profissionais Liberais aderirem ao Pronampe ao insti-
tuir a linha de crédito destinada aos profissionais liberais que atuem como pessoa física, durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decre-
to Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020.
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