
REUNIÃO DOS INTERVENIENTES DO COMÉRCIO
EXTERIOR DO PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL – SC

ATA DA
REUNIÃO

Número:
103

Data: 13/04/2016 Horário: 09h00 Local: Receita Federal do Brasil

INFORMAÇÕES EXPORTAÇÃO

Mês Fevereiro/2016 Mês Março/2016

Número DE's 3.161 3.969

INFORMAÇÕES IMPORTAÇÃO

Mês Fevereiro/2016 Mês Março/2016

Número DI's 3.102 3.124

Tempo Canal Amarelo (dias) 3,8 4,4

Tempo Canal Vermelho (dias) 10,3 8,3

Temas Abordados Assuntos, Encaminhamentos e Resultados
1.Início O Sr. Inspetor Chefe da Alfândega, Sr. Tsuyoshi Ueda, inicia a 103ª

Reunião dos Intervenientes.

2. Prosseguimento da 
Reunião 

Efetuada a revisão da Ata anterior.

3. Acompanhamento de 
inspeção de embalagens / 
MAPA

Foi  informado  que  é  facultativo  o  acompanhamento  do  despachante
aduaneiro nos casos de inspeção de apenas embalagens pelo MAPA.
Em casos especiais, tal acompanhamento será obrigatório;

4. Divulgação de lista de 
unidades de carga 
posicionadas / Porto de 
Itapoá

Foi solicitada ao representante do Porto de Itapoá a divulgação digital
da lista de unidades de carga posicionadas para inspeção. Atualmente a
lista é disponibilizada fisicamente.  Assunto será verificado pelo setor
competente.

5. Instrução normativa 
MAPA 32/2015

Foram discutidos os procedimentos devidos no caso de necessidade de
devolução ao exterior de materiais reprovados pelo MAPA.
A  Alfândega  deverá  publicar  ato  regulamentando  os  procedimentos
necessários.

6. Regras SOLAS O Porto de Itapoá  alertou  quanto  à  implementação das  novas  regras
SOLAS estabelecidas pela Organização Marítima Internacional  e que
vigoram a partir de 01 de julho de 2016. Em suma, o novo regulamento
estabelece  critérios  para  pesagem  e  fixa  responsabilidades  pela
informação de peso/massa bruta de contêineres embarcados em navios,
evitando contradições  e informações  errôneas quanto ao peso real de
contêiner  embarcado,  que  pode  resultar  em  má  estivagem  e
consequências danosas à embarcação, aos tripulantes e à própria carga
transportada. 

7. Oficina PROCOMEX Foi informada a possibilidade de inscrição,  junto ao Porto de Itapoá,
para  participar  de  projeto-piloto,  a  ser  realizado  a  partir  de
setembro/2016, do novo processo de exportação. 

8. SIGVIG / MAPA Foi informado que o novo sistema SIGVIG 3.0 encontra-se em fase de
implantação.

9. Porto Público SFS O presidente do Porto de São Francisco do Sul, Sr. Paulo César Côrtes
Corsi,  explanou  questões  quanto  ao  acesso  físico  e  à  movimentação
atual de cargas do Porto Público. Informou também que o recinto está
trabalhando em modernização e divulgação comercial.

10. Encerramento Foram apresentados os quantitativos das DI's e DE’s do mês de março
de 2016, e os tempos de despacho de importação.
O Sr. Inspetor Chefe finaliza a reunião, marcando a próxima para o dia
11/05/2016 às 9h00, nas instalações RFB no Porto Público.
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