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Nº 35, sexta-feira, 17 de fevereiro de 2017
RESOLUÇÃO N o- 10, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2017
Nega provimento a pedido de reconsideração apresentado em face da Resolução
Camex nº 116, de 2016, que prorrogou por
3 (três) meses o prazo de aplicação da medida antidumping provisória às importações
brasileiras de vidros automotivos temperados e laminados, originárias da República
Popular da China.
O COMITÊ EXECUTIVO DE GESTÃO - GECEX - DA
CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR - CAMEX, no uso da
atribuição que lhe conferem os §§ 4º, II, e 8º do art. 5º do Decreto nº
4.732, de 10 de junho de 2003, e com fundamento no inciso XV do
art. 2º do mesmo diploma,
Considerando o contido na Nota Técnica nº 2/2017/CGCS/DECOM/SECEX, de 18 de janeiro de 2017, juntada ao processo MRE nº
09256.000110/2016-10, resolve, ad referendum do Conselho:
Art. 1º Negar provimento ao pedido de reconsideração apresentado pelas empresas Xinyi Automobile Glass (Shenzhen) Co.,
Ltd., Shenzen Benson Automobile Glass Co., Ltd. e Dongguan Benson Automobile Glass Co., Ltd., empresas do Grupo Xinyi, em face
da Resolução Camex nº 116, de 23 de novembro de 2016, que prorrogou por 3 (três) meses o prazo de aplicação da medida antidumping
provisória às importações brasileiras de vidros automotivos temperados e laminados, originárias da República Popular da China.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
MARCOS BEZERRA ABBOTT GALVÃO
Presidente do Comitê Executivo de Gestão
Interino
RESOLUÇÃO N o- 11, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2017
Nega provimento a pedido de reconsideração apresentado em face da Resolução
Camex nº 127, de 2016, que aplicou direito
antidumping definitivo, por um prazo de
até 5 (cinco) anos, às importações brasileiras de n-butanol originárias da África do
Sul e da Rússia.
O COMITÊ EXECUTIVO DE GESTÃO - GECEX - DA
CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR - CAMEX, no uso da
atribuição que lhe conferem os §§ 4º, II, e 8º do art. 5º do Decreto nº
4.732, de 10 de junho de 2003, e com fundamento no inciso XV do
art. 2º do mesmo diploma,
Considerando o contido na Nota Técnica nº 3/2017/CGSA/DECOM/SECEX, de 3 de fevereiro de 2017, juntada ao processo
MRE nº 09256.000124/2016-33, resolve, ad referendum do Conselho:
Art. 1º Negar provimento ao pedido de reconsideração apresentado pela empresa Sasol South Africa (Proprietary) Limited em
face da Resolução Camex nº 127, de 22 de dezembro de 2016, que
aplicou direito antidumping definitivo às importações brasileiras de nbutanol originárias da África do Sul e da Rússia.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
MARCOS BEZERRA ABBOTT GALVÃO
Presidente do Comitê Executivo de Gestão
Interino
RESOLUÇÃO N o- 12, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2017
Aprova as regras regimentais do Ombudsman de Investimentos Diretos - OID.
O COMITÊ EXECUTIVO DE GESTÃO - GECEX - DA
CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR - CAMEX, no uso da
atribuição que lhe conferem os §§ 4º, II, 8º do art. 5º do Decreto nº
4.732, de 10 de junho de 2003, e com fundamento no art. 10 do
Decreto nº 8.863, de 28 de setembro de 2016, resolve, ad referendum
do Conselho:

ANEXO V
REGRAS REGIMENTAIS DO OMBUDSMAN DE
INVESTIMENTOS DIRETOS (OID) DA CÂMARA DE
COMÉRCIO EXTERIOR
CAPÍTULO I
DA FINALIDADE, DA COMPOSIÇÃO, DAS COMPETÊNCIAS
E DA ESTRUTURA DO OMBUDSMAN DE INVESTIMENTOS
DIRETOS
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II - buscar solucionar, junto aos órgãos e às entidades da
administração pública pertinentes, o questionamento enviado pelo investidor; e
III - recomendar, se necessário, aos órgãos e às agências de
governo envolvidos na resposta aos questionamentos recebidos, alterações na legislação, com vistas ao aperfeiçoamento contínuo do
ambiente de investimentos.
CAPÍTULO II
DA SECRETARIA

Art. 1º O Ombudsman de Investimentos Diretos (OID),
estabelecido no âmbito da Câmara de Comércio Exterior - CAMEX,
tem por objetivo oferecer apoio a investidores que estejam abrangidos
pelos Acordos de Cooperação e Facilitação de Investimentos (ACFIs)
em vigor na República Federativa do Brasil.

Art. 5º As atividades de Secretaria do OID serão exercidas
pelos servidores da Secretaria-Executiva da CAMEX a serem designados pelo seu Secretário-Executivo.
Art. 6º Compete à Secretaria do OID:

Art. 2º O OID oferecerá apoio a investidores, atenderá a
consultas e buscará soluções para questionamentos vinculados a ACFIs em vigor.

I - assessorar o Secretário-Executivo da CAMEX na coordenação das atividades e no cumprimento das competências do
OID;

Parágrafo único. O OID também poderá receber consultas e
questionamentos dos investidores nacionais com relação aos seus
investimentos nos países com os quais a República Federativa do
Brasil tenha ACFI em vigor, aos quais dará seguimento por meio dos
mecanismos previstos em tais acordos, a exemplo daqueles referidos
nos incisos IV e V do art. 4º deste anexo.

II - prover os serviços de secretaria e apoio administrativo
para as reuniões do Grupo Assessor, elaborando as respectivas atas e
comunicando os membros das datas, locais e pautas das reuniões;

Art. 3º O OID integrará a estrutura da Secretaria-Executiva
da CAMEX, que estará sob a supervisão do Conselho da CAMEX, e
será composto:

IV - articular-se com os membros do Grupo Assessor e com
outras entidades públicas e privadas com vistas à execução de atividades do OID;

I - pelo Secretário-Executivo da CAMEX, que representará
institucionalmente o OID e coordenará as suas atividades;

V - interagir com a Rede de Pontos Focais para receber
informações detalhadas sobre consultas e questionamentos dos investidores;

II - por uma Secretaria,
cretaria-Executiva da CAMEX e
públicos especializados em temas
Secretário-Executivo da CAMEX
âmbito do OID;

que se valerá da estrutura da Secontará com servidores ou agentes
afins a investimentos para apoio ao
no desempenho de suas funções no

III - por um Grupo Assessor, composto por representantes
dos Ministérios que constituem a CAMEX; e
IV - pela Rede de Pontos Focais, que será composta por
pontos focais de órgãos e entidades da administração pública e de
entidades paraestatais, sugeridos pelo Grupo Assessor do OID, e
daqueles indicados por Unidades da Federação.

III - receber, analisar e consolidar demandas submetidas ao
OID por órgãos e entidades de direito público ou privado;

VI - responder a consultas;
VII - avaliar os questionamentos encaminhados ao OID, para
verificação da base legal e da necessidade de instituição do Grupo de
Solução de Questionamentos (GSQ);
VIII - manter arquivo de documentos do OID;
IX - acompanhar o andamento de negociações internacionais
e de projetos legislativos pertinentes a temas de competência do OID;
e
X - exercer outras competências que lhe forem cometidas
pelo Secretário-Executivo da CAMEX.

Art. 4º Compete ao OID:
I - prestar assistência e orientação aos investidores, de maneira a esclarecer dúvidas, receber consultas e recomendar soluções
para os questionamentos apresentados;

CAPÍTULO III
DO GRUPO ASSESSOR

II - prestar assistência e orientação a investidores nacionais
com relação a investimentos nos países com os quais a República
Federativa do Brasil tenha ACFI em vigor, além de dar seguimento a
demandas e questionamentos desses investidores;

Art. 7º O Grupo Assessor será presidido pelo SecretárioExecutivo da CAMEX e acompanhará e orientará os trabalhos do
OID, inclusive na elaboração e nas eventuais revisões de suas regras
regimentais.

III - realizar relatos periódicos dos trabalhos do OID a serem
apresentados no Coninv e, se necessário ou conveniente, propor, neste
foro, medidas de promoção e facilitação de investimentos;

Parágrafo único. O Grupo Assessor avaliará a pertinência de
encaminhar questões ao Conselho da CAMEX.

IV - participar das reuniões dos comitês conjuntos previstos
nos ACFIs em vigor ou indicar representante, sempre que necessário;
V - interagir com os ombudsmen, ou pontos focais, das
Partes com as quais a República Federativa do Brasil tenha ACFI em
vigor;
VI - divulgar oportunidades de investimento e prestar informação acerca de políticas de investimento;
VII - propor aos órgãos ou às entidades da administração
pública pertinentes melhorias na legislação ou nos procedimentos
adotados, nos casos em que a solução de um questionamento assim o
recomende;

Art. 8º O Grupo Assessor reunir-se-á sempre que necessário,
por convocação da Presidência ou por solicitação de um de seus
integrantes.
§ 1º As reuniões serão convocadas pela Presidência com
antecedência mínima de 15 dias.
§ 2º A pauta das reuniões deverá ser encaminhada aos participantes com antecedência mínima de 5 dias.
§ 3º Os membros do Grupo Assessor poderão apresentar
propostas de assuntos para a inclusão nas pautas de reunião no prazo
máximo de até 10 dias antes da sua realização.
§ 4º Eventuais recomendações do Grupo Assessor serão consignadas em ata.

VIII - fornecer aos investidores, de maneira tempestiva, fácil
e objetiva, informações não sigilosas, utilizando, para tanto, conforme
necessário, a Rede de Pontos Focais;

Art. 9º As atas das reuniões do Grupo Assessor refletirão o
posicionamento dos membros sobre as matérias apreciadas e conterão, como anexos, os documentos eventualmente apresentados.

IX - realizar, quando necessário, visitas às empresas instaladas no País ou, se for o caso, a suas empresas congêneres no
exterior; e

Art. 10. As reuniões do Grupo Assessor poderão ocorrer por
meio de conferência de vídeo ou voz ou de qualquer outro recurso
tecnológico idôneo.

Art. 2º Incorporar as regras regimentais do OID ao Regimento Interno da CAMEX, como Anexo V à Resolução CAMEX
nº 77, de 21 de setembro de 2016.

X - manter diálogo permanente com os órgãos ou as entidades da administração pública, especialmente aqueles responsáveis
pela avaliação de permissões e licenças necessárias à realização de
investimentos no País.

Art. 11. Compete à Presidência do Grupo Assessor:

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Parágrafo único. Nos casos de questionamentos apresentados
com base no inciso I do caput o OID poderá:

II - definir data, local e propor a pauta das reuniões e incluir
assuntos que não estejam na pauta, quando de interesse relevante ou
em situações urgentes; e

I - solicitar informações detalhadas, necessárias à análise do
OID, aos órgãos e às entidades da administração pública que tenham
relação com o questionamento recebido;

III - definir, ouvidos os demais membros do Grupo Assessor,
os órgãos e as entidades da administração pública e de entidades
paraestatais integrantes da Rede de Pontos Focais;

Art. 1º Aprovar as regras regimentais do Ombudsman de
Investimentos Diretos - OID.

MARCOS BEZERRA ABBOTT GALVÃO
Presidente do Comitê Executivo de Gestão
Interino

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012017021700185

I - convocar e presidir as reuniões do Grupo Assessor;

Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

