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

ATA DA
REUNIÃO

Número:
122

Data: 13/6/2018 Horário: 09h00 Local: ACISFS

INFORMAÇÕES EXPORTAÇÃO

- -

Número DE's - -

INFORMAÇÕES IMPORTAÇÃO

- -

Número DI's - -

Tempo Canal Amarelo (dias) - -

Tempo Canal Vermelho (dias) - -

Temas Abordados Assuntos, Encaminhamentos e Resultados
1.Início A Delegada Adjunta da Alfândega da RFB no Porto de São Francisco

do Sul (SC), Sra. Luciana Guazzelli Soligo, inicia a 122ª Reunião dos
Intervenientes.  Presentes  também,  entre  outros,  a  Sra.  Cristiane
Yamamoto Dutra (ANVISA), o Sr. Roberto Cardoso Wanick Ribeiro
(RFB) e o Sr. Paulo Rogério Silva (MAPA).

2. Revisão Ata anterior Efetuada a revisão da Ata anterior.

3.Paralisação dos servidores 
da RFB

A maioria dos servidores está trabalhando normalmente.

4. Informações a serem 
disponibilizadas pelo Porto 
de Itapoá

Os despachantes solicitaram divulgação de informações precisas sobre
eventuais  problemas no escâner e sobre confirmação de descarga de
contêiner.

5. MAPA – Problemas entre 
o Sig Vig e o Portal Único

Devido a problemas de comunicação entre o SigVig e o Portal Único,
no caso de divergências constatadas na LPCO, estas serão indeferidas
para  que seja registrada  uma nova,  em vez de utilizar  o  recurso de
Notificação (NFA).

6. ANVISA Será marcada reunião com as agências marítimas e seus despachantes
para tratar de assuntos pertinentes a estes intervenientes. Foi informado
que as comunicações para a Agência deverão ser realizadas pelo e-mail
pp.saofranciscodosul.sc@anvisa.gov.br. 

7.  Seleção e tempo de 
despacho na importação 

Os  despachantes  solicitaram  informações  a  respeito  do  aumento  da
seleção de DIs  para o canal  vermelho e do aumento do tempo para
desembaraço. Foi informado que a nova sistemática de gestão de risco
na RFB dá ênfase à seleção local. O aumento do tempo de despacho
pode  ter  ocorrido  pela  junção  de  vários  fatores,  dentre  eles,  o
movimento  paredista,  problemas  com  o  escâner  de  Itapoá,  falta  de
espaço para verificação física. Casos de demora excessiva poderão ser
encaminhados à chefia da Sadad, para análise.

13. Encerramento A próxima será realizada no dia 11/7/2017 às 9h00, na ACISFS.

.


