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Importância do ato regulatório
Isenção de cumprimento da obrigação de Conteúdo local

Tal regulamentação vem demonstrar o amadurecimento da política, devido
ao melhor entendimento dos tipos de bens e serviços passíveis de
fornecimento no país, reconhecendo que alguns compromissos não
podem ser cumpridos e há a necessidade de regular a forma de isenção
para estes casos.

A definição de tais regras vem colaborar para a redução de riscos e
atração de investimentos em exploração e produção no país.
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Principais pontos discutíveis do ato regulatório
Impactos da isenção no conteúdo local global
• Evitar que o impacto da isenção por contrato no item/subitem seja

inócuo no global
• Impedir que percentuais de CL reconhecidos como inexequíveis ainda
resultem em penalidades

Artigo 34 – aplicação retroativa da regra da 14a. rodada
• Redução do nível de risco dos projetos em andamento (multas)
• Redução do esforço despendido nos processos dos vários pedidos de
isenção já protocolados
• Destravamento de investimentos
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