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IV - Terminal RDJ06A, no Porto do Rio de Janeiro, no Estado Rio de Janeiro,
que abrange a área de treze mil e setecentos metros quadrados, dedicado à
movimentação e armazenagem de granéis líquidos;

V - Terminal SSD04, no Porto de Salvador, no Estado da Bahia, que abrange
a área de trinta e quatro mil, quinhentos e dezenove metros quadrados, dedicado à
movimentação e armazenagem de contêineres e carga geral;

VI - Terminal ILH01, no Porto de Ilhéus, no Estado da Bahia, que abrange
a área de duzentos e sessenta mil, seiscentos e sessenta e oito metros quadrados,
dedicado à movimentação e armazenagem de granéis sólidos vegetais, granéis sólidos
minerais, carga geral e terminal de passageiros;

VII - Terminal MUC03, no Porto do Mucuripe, no Estado do Ceará, que
abrange a área de vinte e sete mil e duzentos metros quadrados, dedicado à
movimentação e armazenagem de granéis sólidos; e

VIII - Terminal IQI14, no Porto do Itaqui, no Estado do Maranhão, que
abrange a área de quarenta e três mil, quatrocentos e quatro metros quadrados,
dedicado à movimentação e armazenagem de graneis líquidos combustíveis.

Art. 2º O cronograma estimado dos empreendimentos de que trata esta
Resolução consta do Anexo.

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

PAULO GUEDES
Ministro da Economia

MARTHA SEILLIER
Secretária Especial do Programa de Parcerias de

Investimentos do Ministério da Economia

ANEXO

Cronograma de Projeto

. Empreendimento Estimativa de Publicação do Edital Estimativa de leilão

. P OA 0 1 3º trimestre/2021 4º trimestre/2021

. STS53 1º trimestre/2022 2º trimestre/2022

. R DJ 0 6 2º trimestre/2022 3º trimestre/2022

. R DJ 0 6 A 2º trimestre/2022 3º trimestre/2022

. SSD04 2º trimestre/2022 4º trimestre/2022

. ILH01 2º trimestre/2022 4º trimestre/2022

. MUC03 2º trimestre/2022 4º trimestre/2022

. IQI14 3º trimestre/2022 4º trimestre/2022

RESOLUÇÃO Nº 194, DE 25 DE AGOSTO DE 2021

Recomenda a inclusão de empreendimento público
federal do setor portuário no âmbito do Programa
Nacional de Desestatização.

O CONSELHO DO PROGRAMA DE PARCERIAS DE INVESTIMENTOS, no uso da
atribuição que lhe confere o art. 7º, caput, incisos I e V, alínea "c", da Lei nº 13.334, de
13 de setembro de 2016, e tendo em vista o disposto no art 6º, inciso I, da Lei nº 9.491,
de 9 de setembro de 1997, resolve:

Art. 1º Recomendar, para aprovação do Presidente da República, a inclusão do
Porto Organizado de São Sebastião, no Estado de São Paulo, e a desestatização do serviço
público a ele relacionado no Plano Nacional de Desestatização.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

PAULO GUEDES
Ministro da Economia

MARTHA SEILLIER
Secretária Especial do Programa de Parcerias de

Investimentos do Ministério da Economia

RESOLUÇÃO Nº 195, DE 25 DE AGOSTO DE 2021

Opina pela qualificação de empreendimentos
públicos federais do setor aquaviário no âmbito do
Programa de Parcerias de Investimentos e
recomenda a sua inclusão no Programa Nacional de
Desestatização.

O CONSELHO DO PROGRAMA DE PARCERIAS DE INVESTIMENTOS - CPPI, no uso
da atribuição que lhe confere o art. 7º, caput, inciso I, da Lei nº 13.334, de 13 de setembro
de 2016, e tendo em vista o disposto no art. 4º, inciso II, da referida Lei, e no art. 6º, inciso
I, da Lei nº 9.491, de 9 de setembro de 1997, resolve:

Art. 1º Opinar favoravelmente e submeter à deliberação do Presidente da
República para qualificação, no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos - PPI, o
Canal de São Gonçalo e a Hidrovia da Lagoa Mirim, no trecho entre o Canal do
Sangradouro (Extremo Norte) até o Canal de Acesso ao Porto de Santa Vitória do Palmar
(Extremo Sul), no Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 2º Recomendar, para aprovação do Presidente da República, a inclusão dos
empreendimentos públicos federais do setor aquaviário de que trata o art. 1º no Programa
Nacional de Desestatização - PND.

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

PAULO GUEDES
Ministro da Economia

MARTHA SEILLIER
Secretária Especial do Programa de Parcerias de

Investimentos do Ministério da Economia

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA NACIONAL DE SEGUROS
PRIVADOS, DE PREVIDÊNCIA PRIVADA ABERTA E DE

C A P I T A L I Z AÇ ÃO
SÚMULA CRSNSP Nº 1, DE 9 DE SETEMBRO DE 2021

O envio do Formulário de Informações Periódicas - FIP para a SUSEP fora
do prazo regulamentar normativamente estipulado é infração tipificada no art. 37 da
Resolução CNSP nº 243/2011 e no art. 37 da Resolução CNSP nº 393/2020, assim como
a respectiva regulamentação da SUSEP (Circular SUSEP nº. 364/2008 e da Circular
SUSEP nº. 517/2015).

Ref. Processo SEI nº 10132.100287/2021-68

ADRIANA TEIXEIRA DE TOLEDO
Presidente do CRSNSP

SÚMULA CRSNSP Nº 2, DE 9 DE SETEMBRO DE 2021

O mero protocolo do FIP-SUSEP não é ato suficiente para o cumprimento da
obrigação no prazo regulamentar, sendo indispensável a transmissão íntegra dos dados
em período antecedente ao vencimento do prazo.

Ref. Processo SEI nº 10132.100287/2021-68

ADRIANA TEIXEIRA DE TOLEDO
Presidente do CRSNSP

SÚMULA CRSNSP Nº 3, DE 9 DE SETEMBRO DE 2021

A transmissão íntegra dos dados do FIP-SUSEP efetivada após o prazo
estipulado em norma, mesmo quando o protocolo tenha sido realizado antes de findo o
prazo instituído na legislação, importa em infração tipificada no art. 37 da Resolução CNSP
nº. 243/2011 e no art. 37 da Resolução CNSP nº 393/2020.

Ref. Processo SEI nº 10132.100287/2021-68
ADRIANA TEIXEIRA DE TOLEDO

Presidente do CRSNSP

SÚMULA CRSNSP Nº 4, DE 9 DE SETEMBRO DE 2021

O Diretor designado responsável pelas relações com a SUSEP, nos termos do
art. 1º, I da Circular Susep n° 234/2011, não responde pelo descumprimento de obrigações
atinentes às competências de outros diretores, mesmo quando a intimação tenha se dado
em seu nome (diretor responsável pelas relações com a SUSEP).

Ref. Processo SEI nº 10132.100287/2021-68

ADRIANA TEIXEIRA DE TOLEDO
Presidente do Conselho

SECRETARIA ESPECIAL DE COMÉRCIO EXTERIOR E ASSUNTOS
I N T E R N AC I O N A I S

SECRETARIA DE COMÉRCIO EXTERIOR
CIRCULAR Nº 60, DE 9 DE SETEMBRO DE 2021

O SECRETÁRIO DE COMÉRCIO EXTERIOR, DA SECRETARIA ESPECIAL DE
COMÉRCIO EXTERIOR E ASSUNTOS INTERNACIONAIS DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, nos
termos do Acordo sobre a Implementação do Art. VI do Acordo Geral sobre Tarifas e
Comércio - GATT 1994, aprovado pelo Decreto Legislativo no 30, de 15 de dezembro de
1994 e promulgado pelo Decreto no 1.355, de 30 de dezembro de 1994, de acordo com o
disposto no § 5o do art. 65 do Decreto no 8.058, de 26 de julho de 2013, e da Portaria
SECEX no 13, de 29 de janeiro de 2020, e tendo em vista o que consta dos Processos
SEI/ME nºs 19972.101395/2021-31 restrito e 19972.101396/2021-85 confidencial e SEI/ME
19972.100252/2021-10 (público) e nº 19972.100251/2021-67 (confidencial) e do Pareceres
no 35, de 6 de setembro de 2021, e SEI Nº 13.554/2021/ME, de 6 de setembro de 2021,
ambos elaborados pela Subsecretaria de Defesa Comercial e Interesse Público - SDCOM
desta Secretaria, e por não haver indícios suficientes de nexo causal entre a prática de
dumping nas exportações para o Brasil do produto objeto desta circular, e do dano à
indústria doméstica, decide:

1. Tornar públicos os fatos que justificaram a decisão de não aplicação de
direito provisório na investigação para averiguar a existência de dumping nas exportações
dos EUA para o Brasil de soda cáustica líquida, classificadas no subitem 2815.12.00 da
Nomenclatura Comum do MERCOSUL - NCM, e de dano à indústria doméstica decorrente
de tal prática, conforme o anexo à presente circular.

2. Tornar públicas as conclusões preliminares da avaliação de interesse público,
nos termos do Anexo II.

3. Tornar públicos os prazos que servirão de parâmetro para o restante da
referida revisão, e prorrogar por até oito meses, a partir de 18 de dezembro de 2021, o
prazo para conclusão da investigação de prática de dumping, de dano à indústria
doméstica e de relação causal entre esses, nas exportações para o Brasil de soda cáustica
líquida, usualmente classificadas no subitem 2815.12.00 a Nomenclatura Comum do
Mercosul - NCM, originárias dos Estados Unidos da América, iniciada por intermédio da
Circular SECEX nº 7, de 17 de fevereiro de 2021, publicada no Diário Oficial da União -
D.O.U. de 18 de fevereiro de 2021, nos termos dos arts. 5º e 72 do Decreto no 8.058, de
26 de julho de 2013.

Disposição legal -
Decreto nº 8.058/2013

Prazos Datas previstas

Art. 59 Encerramento da fase probatória da
investigação.

17/12/2021

Art. 60 Encerramento da fase de manifestação sobre
os dados e as informações constantes dos
autos.

10/01/2022

Art. 61 Divulgação da nota técnica contendo os fatos
essenciais que se encontram em análise e que
serão considerados na determinação final.

09/02/2022

Art. 62 Encerramento do prazo para apresentação das
manifestações finais pelas partes interessadas e
Encerramento da fase de instrução do
processo.

03/03/2022

Art. 63 Expedição, pela SDCOM, do parecer de
determinação final.

23/03/2022

LUCAS FERRAZ

ANEXO I

1. DA INVESTIGAÇÃO
1.1. Da petição
1. Em 31 de julho de 2020, as empresas Unipar Indupa do Brasil S.A ("Indupa")

e a Unipar Carbocloro S.A. ("Carbocloro"), doravante também mencionadas, em conjunto,
como "Unipar", protocolaram, por meio do Sistema DECOM Digital (SDD), petição de início
de investigação original de dumping nas exportações para o Brasil de soda cáustica líquida,
quando originárias dos Estados Unidos da América (EUA) e de dano à indústria doméstica
decorrente de tal prática.

2. Em 28 de agosto de 2020, foram solicitadas às peticionárias, com base no §
2º do art. 41 do Decreto nº 8.058, de 26 de julho de 2013, doravante também
denominado Regulamento Brasileiro, informações complementares àquelas fornecidas na
petição. As peticionárias apresentaram, tempestivamente, tais informações. A autoridade
investigadora observou, contudo, que o ofício de solicitação de informações
complementares que havia enviado não contemplou, por falha, a completude das
informações sobre as quais haviam sido identificadas necessidades de esclarecimentos.
Tendo sido constatada tal falha, não atribuível às peticionárias, e, em caráter excepcional,
foi enviado, em 28 de setembro de 2020, ofício adicional de solicitação de informações
complementares às peticionárias, cuja resposta foi apresentada tempestivamente.

1.2. Das notificações ao governo do país exportador
3. Em 17 de fevereiro de 2021, em atendimento ao que determina o art. 47 do

Decreto nº 8.058, de 2013, o governo dos Estados Unidos da América foi notificado da
existência de petição devidamente instruída, com vistas ao início de investigação de
dumping de que trata o presente processo.

1.3. Do início da investigação
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