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

ATA DA
REUNIÃO

Número:
116

Data: 09/08/2017 Horário: 09h00 Local: Receita Federal do Brasil

INFORMAÇÕES EXPORTAÇÃO

Junho/2017 Julho/2017

Número DE's 4219 3766

INFORMAÇÕES IMPORTAÇÃO

Junho/2017 Julho/2017

Número DI's 4361 3293

Tempo Canal Amarelo (dias) 3,0 2,0

Tempo Canal Vermelho (dias) 12,3 10,6

Temas Abordados Assuntos, Encaminhamentos e Resultados
1.Início A  Inspetora-Chefe  Adjunta da  Alfândega da  RFB no  Porto  de  São

Francisco  do  Sul  (SC),  Sra.  Luciana  Guazzelli  Soligo, inicia a  116ª
Reunião dos Intervenientes.
Presentes  também,  entre  outros,  o Sr.  Roberto  Hammerschmidt
Estrugala (RFB), Sr. Roberto Cardoso Wanick Ribeiro  (RFB) e o Sr.
Conrado Soares Ferreira (MAPA).

2. Prosseguimento da 
Reunião 

Efetuada a revisão da Ata anterior.

3. Portal de registro 
MAPA/CLIF

Na  113ª  reunião  foi  indagada  a  atual  situação  do  portal  de
registro/análise MAPA/CLIF.
Conforme  explanado  pelo  Sr.  Conrado  (MAPA),  foi  suspensa  a
utilização  do portal  de registro  MAPA/CLIF por  problemas  técnicos
(instabilidade do sistema) e adotada a utilização de formulários físicos.
Segundo  a  representante  do  recinto  CLIF  na  113ª  reunião,  estavam
sendo  adotados  os  procedimentos  para  correção  dos  problemas  do
portal,  com  previsão  de  regularização  (nova  plataforma)  em  duas
semanas.  Os  despachantes  aduaneiros  presentes  sugeriram ao recinto
CLIF a realização de reunião para discussão/aprimoramento do portal.
Na  114ª  reunião,  segundo  os  intervenientes  presentes,  os  problemas
ainda não foram resolvidos e a reunião sugerida não foi realizada. Não
estando presentes representantes do recinto CLIF, a questão permaneceu
pendente para a próxima reunião.
Na  115ª  reunião,  foi  informado  que  o portal  de  registro/análise
MAPA/CLIF passou pela fase de testes com os intervenientes. Pendente
avaliação do MAPA para entrar em funcionamento.
Retorno:  O portal  continua em fase de testes. Previsão para entrar em
funcionamento em setembro.

4. Portal de registro 
MAPA/TESC

Na  114ª  reunião  foi  informado  pelo  recinto  TESC  a  conclusão  do
desenvolvimento  de  portal  de  registro/análise  MAPA/TESC.  Na
sequência, seriam realizados testes no sistema com a participação dos
despachantes aduaneiros.
Na 115ª  reunião,  foi  informado  que o portal  está  em fase de  testes.
Previsão para entrar em funcionamento em duas semanas.
Retorno:  O portal  de registro/análise MAPA/TESC será implantado a
partir do dia 14/08/2017. A entrega da documentação física no Terminal
referente aos processos do MAPA serão aceitas até o dia 31/08/2017,
após esta data os registros dos processos do MAPA deverão ser feitos
somente  via  sistema.  Será  realizado  no  TESC  um  treinamento  do
sistema Registro MAPA no dia 08/08/2017 e outro no dia 11/08/2017

.



das 10:00h às 10:30h.
5. Notícia Siscomex 0035 de 
30/06/2017

A Notícia Siscomex 0035/2017 trata do desligamento de DSE e DE –
Siscomex-  Versão  Hod.  O  desligamento  para  o  modal  aéreo  está
previsto para 30/8/17, para os modais terrestre e marítimo, para 2/10/17.
Ficou acertado que na próxima reunião de intervenientes, serão trazidas
maiores informações a respeito da transição.
Retorno: Foi conduzida, pelo Chefe da EAD2 da ALF/SFS, Sr. Roberto
Cardoso Wanick  Ribeiro,  a  apresentação  da  RFB “Nova  Exportação
Siscomex Portal Único – DU-E/CCT”.

6. Problemas com 
posicionamento de 
contêineres para inspeção 
pelo MAPA no CLIF

Na 115ª reunião,  foi informado que, apesar de prévio agendamento, os
contêineres não estavam sendo posicionados para conferência/ inspeção
pelo MAPA no CLIF. O CLIF analisaria o caso.
Retorno: Segundo relatos dos intervenientes, a questão foi solucionada.

7. Arqueação - Reunião com 
peritos credenciados pela 
ALF/SFS

Foi realizada reunião com os peritos credenciados pela ALF/SFS para a
emissão de laudos de arqueação.
A  reunião  serviu  para  cientificar  os  peritos  credenciados  por  esta
Alfândega  de  que a  necessidade  de  entrega  de  folhas  separadas  do
laudo,  de  que  trata  o  art.  13  da  Portaria  ALF/SFS nº  44/2010,  não
configura, por si só, exigência de certificado/laudo suplementar. 
Laudos suplementares somente deverão ser emitidos mediante exigência
específica do AFRFB, em que conste o termo “Laudo Suplementar”,
conforme art. 28, § 4º da IN RFB nº 1.020/2010.

8. MAPA – Carga break bulk Foi questionada pelos intervenientes suposta divergência no tratamento
de carga break bulk entre as unidades do MAPA de São Francisco do
Sul e de Itapoá. O Sr. Conrado solicitou a formalização e a instrução do
questionamento, ficando a questão pendente de retorno para a próxima
reunião.

9. MAPA – UVAGRO 
PORTO ITAPOÁ – 
Alteração no preenchimento 
dos formulários de 
requerimento

Foi  informado  pelo  Sr.  Conrado  a  alteração  no  preenchimento  dos
formulários de requerimento junto ao UVAGRO PORTO ITAPOÁ.
A partir  do  dia  07  de  agosto,  todos  os  requerimentos  protocolados,
inclusive  requerimentos  para  inspeção  de  embalagens  e  suportes  de
madeira, deverão conter no campo observações:
“Declaro  que  os  nomes  indicados  abaixo  possuem  cadastro  de
procuração vigente e estão aptos a acompanhar a inspeção física deste
processo bem como a retirada de documentos.”
Foi solicitada a indicação,  para cada processo, de até três nomes com
sues respectivos CPF's. Na ausência de indicações somente o requerente
poderá acompanhar a inspeção e retirar documentos.

10. Dados despacho 
aduaneiro

Foram apresentados,  pelo Chefe da EAD2 da ALF/SFS, Sr.  Roberto
Cardoso Wanick Ribeiro,  os quantitativos das DI's e DE’s do mês de
julho/2017, e os tempos de despacho de importação.

11. Encerramento Finalizada a reunião,  foi agendada a próxima para o dia 13/09/2017 às
9h00, nas instalações RFB no Porto Público.

.
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