REUNIÃO DOS INTERVENIENTES DO COMÉRCIO
EXTERIOR DO PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL – SC
Data: 08/07/2015

Horário: 09h00

ATA DA
REUNIÃO

Número:
96

Local: Receita Federal do Brasil

INFORMAÇÕES EXPORTAÇÃO
Número DE's

Mês Maio/2015

Mês Junho/2015

3.357

3.512

INFORMAÇÕES IMPORTAÇÃO
Mês Maio/2015

Mês Junho/2015

Número DI's

2.530

3.064

Tempo Canal Amarelo (dias)

3,4

4,6

Tempo Canal Vermelho (dias)

8,8

11,9

Temas Abordados
1.Início

Assuntos, Encaminhamentos e Resultados
Tem início a 96ª Reunião dos Intervenientes.

2. Prosseguimento da
Reunião

A Sra. Chefe da Saana procede à revisão da Ata anterior.

3. Siscomex Exportação
Web

Foi alertado que o prazo final para utilização do Siscomex
Exportação Grande Porte é dia 31/7/2015. Quanto a inserção do
nome do navio e do nº dos contêineres, até ser criado campo
próprio na DE-Web para estes dados, fica assim definido:
-para as mercadorias conteinerizadas, deverá ser inserida a relação
dos
contêineres
e
seus
respectivos
lacres
em
dados
complementares;
-não há normativa que determine a indicação do nome do navio nos
dados complementares.
4. Anexação digital na Os presentes foram questionados se havia dificuldades na anexação
Importação
digital de documentos na importação. Foi esclarecido que o auditorfiscal é capaz de visualizar as retificações, não sendo necessário
outro meio de comunicação.
5.Unidade MAPA em Itapoá O Porto de Itapoá informou que está em definição a data de
inauguração da unidade.
6.Programa OEA-Segurança Foi informado que ocorreram alterações no Siscomex Exportação
para os exportadores certificados como OEA-Segurança: redução do
percentual de DEs parametrizadas nos canais laranja e vermelho e
designação de canal de seleção imediatamente após o envio para
despacho da DE.
7.Portarias ALF/SFS nº 24 e Foram esclarecidos os novos procedimentos a serem adotados na
25
desunitização e na inspeção prévia
8. Encerramento
Foram apresentados, pelo Sr. Chefe da EAD 2, os quantitativos das
DI's e DE’s do mês de junho/2015, e os tempos de despacho de
importação.
A Sra. Chefe da Saana finaliza a reunião, marcando a próxima para
o dia 12/08/2015 às 9h00,nas instalações RFB no Porto Público.

.

