REUNIÃO DOS INTERVENIENTES DO COMÉRCIO
EXTERIOR DO PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL – SC
Data: 19/10/2016

Horário: 09h00

ATA DA
REUNIÃO

Número:
108

Local: Receita Federal do Brasil

INFORMAÇÕES EXPORTAÇÃO
Mês Agosto/2016

Mês Setembro/2016

3.395

3.288

Mês Agosto/2016

Mês Setembro/2016

Número DI's

3.031

3.065

Tempo Canal Amarelo (dias)

2,6

5,5

Tempo Canal Vermelho (dias)

9,9

16,5

Número DE's
INFORMAÇÕES IMPORTAÇÃO

Temas Abordados
1.Início

2. Prosseguimento da
Reunião
3. Recepção de documentos
na exportação

Assuntos, Encaminhamentos e Resultados
O Chefe Substituto da Saana da Alfândega da RFB no Porto de São
Francisco do Sul (SC), Sr. Roberto Hammerschmidt Estrugala, inicia a
108ª Reunião dos Intervenientes.
Efetuada a revisão da Ata anterior.

Pendência da reunião anterior: Possibilidade de não ser mais efetuada a
entrega de documentos para canais laranja e vermelho na exportação.
Decisão: A fim de dar andamento ao despacho de Declaração de
Exportação (DE) que tenha sido selecionada para os canais laranja e
vermelho de conferência aduaneira, o exportador deverá apresentar os
documentos instrutivos do despacho aduaneiro à unidade da RFB de
despacho.
Em DE Web instruída unicamente com nota fiscal eletrônica, após a
seleção parametrizada, caso a seleção tenha sido para os canais laranja
ou vermelho, ocorrerá o registro de recepção automática pelo sistema,
com dispensa de apresentação da Danfe.
No caso de despacho com DE Grande Porte ou DE Web (se houver
outros documentos que não sejam nota fiscal eletrônica), os documentos
deverão ser entregues em envelope papel padrão ofício, na cor parda,
contendo a indicação do número da DE, o canal de conferência
atribuído e a identificação do exportador e do despachante, no prazo de
até quinze dias, a partir da seleção parametrizada (art. 18 da Instrução
Normativa SRF nº 28, de 1994). Caso a entrega não ocorra no prazo, a
DE será cancelada de ofício pela Aduana e o Registro de Exportação
(RE) ficará liberado para utilização em nova DE, desde que ainda
válido.

4. Agendamento de
verificações físicas pelo
MAPA

.

Foram apresentadas pelos intervenientes algumas sugestões para
alterações em procedimentos de agendamento de verificações físicas
pelo MAPA em Itapoá.
Certas questões a respeito do assunto já encontram-se inclusive em
análise conjunta do MAPA com o terminal Porto de Itapoá.
As sugestões recebidas serão objeto de análise. Na próxima reunião será
dado retorno sobre a questão.

5. Solicitação de criação de
sistema de malote da RFB
entre Itapoá e São Francisco
do Sul

Foi solicitado pelos intervenientes à Alfândega da Receita Federal do
Brasil no Porto de São Francisco do Sul a criação de um sistema de
malote da RFB entre Itapoá e São Francisco do Sul. A questão será
analisada pela RFB.

6. Encerramento

Foram apresentados os quantitativos das DI's e DE’s do mês de
setembro de 2016, e os tempos de despacho de importação.
Finalizada a reunião, agendando-se a próxima para o dia 09/11/2016 às
9h00, nas instalações RFB no Porto Público.

.

