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INFORMAÇÕES EXPORTAÇÃO 

 02/2016 03/2016 

Número DE's 53 66 

Tempo Canal Laranja (dias) No momento não disponível No momento não disponível 

Tempo Canal Vermelho (dias) No momento não disponível No momento não disponível 

INFORMAÇÕES IMPORTAÇÃO 

 

 

 02/2016 03/2016 

Número DI's 27 17 

Tempo Canal Amarelo (dias) 1,8 3,86 

Tempo Canal Vermelho (dias) Não se aplica Não se aplica 

 

 
Temas Abordados Assuntos, Encaminhamentos e Resultados 

1.Início Teve início a 18ª Reunião dos Intervenientes, com a 
palavra da Inspetora-Chefe Susane Guther. 
 

2. Participação de 

Representantes de 
Outros Órgãos 

Na reunião anterior, alguns participantes solicitaram a 

esta IRF/IMB que convidasse para participar das reuniões 
os representantes da Prefeitura Municipal de Imbituba, da 

Polícia Federal e do Port State Control, vinculado à  
Capitania dos Portos. 

A Inspetora-Chefe fez o convite e estiveram presentes o 
Subcomandante Gilson Rosa Teixeira, da Capitania dos 

Portos de Laguna/SC e o Vice-Prefeito, Sr. Elísio Sgrott. 
Zilá, da Agência Marítima Imbituba, solicitou que o convite 

para participar das reuniões fosse estendido ao 
representante do Núcleo das Atividades Portuárias de 

Imbituba (ACIM-Portos). 

 

3. Dados de 

Importação e 
Exportação no Mês de 

Março 
 

A Inspetora-Chefe Susane apresentou, e comparou com o 

mês de fevereiro, os dados relacionados à exportação e à 
importação de março. 



. 

4. Recolhimento 
Complementar do  

PIS/PASEP-Importação 
e da COFINS-

Importação 

A Inspetora-Chefe Susane informou que o art. 72, § 3º do 
Regulamento Aduaneiro (RA) estabelece que diferenças 

percentuais de mercadoria a granel, apuradas na 
verificação da mercadoria, no curso do despacho 

aduaneiro de importação, não serão consideradas para 
efeitos de exigência do Imposto de Importação, até o 

limite de um por cento. 
Quanto ao PIS/PASEP-Importação e à COFINS-

Importação, o RA determina, no art. 251, § 2º, inciso II, 
que esta tolerância de 1% se refere apenas à “quebra ou 

decréscimo”, sendo devido o tributo no caso de acréscimo 
em relação ao peso manifestado, independente no 

percentual. 

 
Dessa forma é necessário o recolhimento complementar 

do PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação, sem 
necessidade da retificação da quantidade na Declaração 

de Importação (DI) caso a diferença não ultrapasse 1%. 

5. Aumento das Tarifas 

Portuárias 

Bruno, da Agência Nacional de Transportes Aquaviários 

(ANTAQ), fez um relato sucinto das causas que motivaram 
o aumento das tarifas no porto de Imbituba, ressaltando 

tratar-se de uma decisão de instâncias superiores, 
motivada pelo congelamento das mesmas desde 1995.    

Pablo, da SCPar, informou que o aumento fixado pela 
Antaq para as tarifas foi de 39%, mas que foi postergada 

para o dia 04 de junho de 2016 a exigibilidade dos valores 

fixados pela Tabela de Tarifas aprovada pela Resolução nº 
001, de 10 de fevereiro de 2016. 

Ressaltou também que o porto tem a intenção de dar um 
desconto no mesmo patamar no aumento, desde que  haja 

um requerimento formal dos interessados solicitando a 
redução da tarifa e justificando tal necessidade. 

 

6. Divulgação de 

Assuntos Relacionados 
ao Porto 

Jorge, da Agência Orion, solicitou maior publicidade dos 

atos relacionados ao porto. 
Bruno, da ANTAQ, sugeriu que fosse centralizado em um 

único funcionário a incumbência das divulgações 

institucionais. 
Pablo, da SCPar, informou que levará tal recomendação ao 

Gerente de Tecnologia da Informação. 
  

7. Vias de Acesso ao 
Porto. 

O Vice-prefeito, Elísio Sgrott, informou que foi assinado 
um Termo de Convênio visando à cooperação técnica e 

financeira para adoção de procedimentos destinados à 
construção do acesso rodoviário ao Porto de Imbituba 

pelos representantes dos seguintes órgãos: Secretaria de 

Estado de Infraestrutura; Agência de Desenvolvimento 
Regional de Laguna – ADR Laguna; SCPar – Parcerias e 

Participações S/A; SCPar – Porto de Imbituba S/A e 
Prefeitura Municipal de Imbituba. 
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O valor estimado para realização do projeto é de R$ 12 
milhões (R$ 4,5 milhões da Prefeitura Municipal de 

Imbituba, R$ 4,5 milhões da SCPar e R$ 3 milhões do 
Governo do Estado) e a previsão de entrega é para 

dezembro de 2016. 
 

8. Triagem de 
Caminhões Via WEB 

Pablo, da SCPar, comunicou que, recentemente, foi 
implantada a triagem via web dos caminhões que trazem 

cargas para o porto. 

A medida visa diminuir o congestionamento dos 
caminhões na Portaria 2. 

 

9. Carga Ferroviária O AFRFB Márcio informou que foi autorizada a alteração 

do fluxo de saída dos caminhões que descarregam os 
contêineres do trem. Antes, os caminhões passavam pela 

Portaria 1 e 2 para entrarem no recinto alfandegado da 
empresa Santos Brasil, e agora poderão entrar no recinto 

passando diretamente pela Portaria 3. 

 

10. Renovação de 

Cadastro – MAPA 

A Fiscal Federal Agropecuário Denise, Chefe da Unidade 

local do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA), informou que para a renovação do 

cadastro junto ao MAPA, a assinatura no requerimento 
precisa ser reconhecida em cartório, não podendo ser 

usada a assinatura digital. 
 

11. Sistema de 

Inspeção em 
Embalagem de Madeira 

A Fiscal Federal Agropecuário Denise, Chefe da Unidade 

local do MAPA, relatou que a empresa Santos Brasil está 
disponibilizando um sistema em que os fiscais do MAPA 

poderão acessar e selecionar quais embalagens serão 
fiscalizadas, evitando, dessa forma, o acúmulo de 

documentos anexados aos requerimentos em papel e 
agilizando a fiscalização por parte do órgão. 

 

12. Limpeza das Vias 
de Acesso ao Porto 

Pablo, da SCPar, informou que a limpeza das vias públicas 
de acesso ao porto é responsabilidade da Prefeitura em 

conjunto com os operadores portuários. 
Daniel, da empresa Serra Morena, comunicou que 

procurou a Prefeitura mostrando interesse em formar uma 
parceria para realização da limpeza da via de acesso ao 

porto e que a Prefeitura editará uma lei, que regulará a 
forma como o serviço será executado. 

 

13. Encerramento A Inspetora-Chefe Susane finalizou a reunião marcando a próxima para 

o dia 19/05/2016, às 9h30min, no mesmo local. 

 

 


