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Processo: Gestão de Importação e Exportação. 

Sub-Processo: Exportar sem cobertura cambial. 

Fornecedores: Agente de cargas. 

Responsáveis: Serviço de Importação e Exportação – SIEX 

Clientes: Unidade requisitante. 

        REGRAS DO NEGÓCIO:  

 Portaria nº 93 de 07/07/1998 - IBAMA  

 Portaria nº 16 de 04/03/1994 - IBAMA  

 Instrução Normativa nº 154 de 01/03/2007 - IBAMA 

 Instrução Normativa nº 160 de 27/04/2007 

 Resolução RDC nº1 de 22/01/2008 - ANVISA.   

 Resolução RDC nº81 de 05/11/2008 - ANVISA.   

 Resolução RDC nº 99, de 30 de dezembro de 2008 - ANVISA (Dispõe sobre controle de 

importações e exportações de substâncias e medicamentos sob-regime especial)  

  Portaria nº 344 de 12 de maio de 1998 - ANVISA – Regulamento Técnico sobre substâncias e 

medicamentos sujeitos a controle especial.  

 Aduana e Comércio Exterior  

 Biossegurança - Procedimentos para importação de animais geneticamente modificados. 

 

1 . 1  E X P O R T A R  S E M  C O B E R T U R A  C A M B I A L .  

 

A remessa internacional – Exportação é o procedimento pelo qual um produto nacional ou 

nacionalizado é remetido ao exterior, atendendo à legislação vigente. 

Todas as atividades são registradas e acompanhadas simultaneamente através do SGA-

SIEX. 

Para efetivação da remessa internacional será necessária a formalização do processo, 

instruído com os devidos documentos (Invoice e Packing List e outros dependendo do Órgão 

anuente), bem como, o encaminhamento à Administração da Unidade para análise, registro 

e o “de acordo” do ordenador de despesa; 

As exportações devem ser enquadradas, prioritariamente, na modalidade porta aeroporto, 

ou seja, o importador será responsável por efetivar o desembaraço no aeroporto de destino. 

http://www.dirad.fiocruz.br/upload/uploads/port93.pdf
http://www.dirad.fiocruz.br/upload/uploads/port16.pdf
http://www.dirad.fiocruz.br/upload/uploads/in154.pdf
http://www.icmbio.gov.br/sisbio/legislacao.php?id_arq=5
http://www.dirad.fiocruz.br/upload/uploads/rdc_01.pdf
http://www.dirad.fiocruz.br/upload/uploads/RDC81.pdf
http://www.dirad.fiocruz.br/upload/uploads/RDC_99_30_12_08_ANVISA.pdf
http://www.dirad.fiocruz.br/upload/uploads/RDC_99_30_12_08_ANVISA.pdf
http://www.dirad.fiocruz.br/upload/uploads/Portaria_344_12-05-98.pdf
http://www.dirad.fiocruz.br/upload/uploads/Portaria_344_12-05-98.pdf
http://www.receita.fazenda.gov.br/Grupo1/Aduana.asp
http://www.dirad.fiocruz.br/upload/index.php?act=download&id=258
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Caso o importador não possa ou não deseje efetivá-lo, o mesmo deverá fornecer uma 

procuração ao agente de cargas da FIOCRUZ no exterior para que o material possa ser 

desembaraçado e entregue em suas dependências. Caso o importador não queira ou não 

possa se enquadrar nas alternativas anteriores, a exportação poderá ser efetivada na 

modalidade porta a porta, desde que ele se responsabilize integralmente pelo custo. 

 

1.1.1 ELEMENTOS DO PROCESSO 

 
 

1.1.1.1 Processo de Exportação 

 
 

1.1.1.2 Registrar entrada 

 
 

O processo chega ao SIEX por meio da Expedição e sua entrada é registrada no SGA-Web. 

Toda movimentação de processo deve ser registrada no SGA. 

Entrada: Processo de Exportação. 

 

1.1.1.3 Analisar processo 

 

Análise conforme Manual de Procedimentos Operacionais/Importação e Exportação- 

Instrução Processual- MPO/IE. 

Processo contém documentos previstos e específicos conforme MPO/IE-Instrução Processual 

e Órgãos Anuentes. 

Entrada: Processo de exportação. 
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1.1.1.4 Desvio exclusivo 

 

Permite duas instâncias do processo: Processo em conformidade e Processo  em não 

conformidade. 

Quando o processo não está em conformidade a Unidade é notificada para que realize as 

alterações necessárias. 

 

1.1.1.5 Verificar necessidade de reposição de gelo ou tratamento específico 

 

Casos em que o material precise de um tratamento específico que venha onerar a despesa 

do transporte. Exemplo: reposição de gelo seco e embalagem especial. 

 

1.1.1.6 Desvio exclusivo 

 

Permite duas instâncias de processo: Não há necessidade de tratamento específico e há 

necessidade de tratamento específico. 

Quando há a necessidade de reposição de gelo ou de tratamento específico, deve-se 

contatar unidade para autorização da despesa. 

 

1.1.1.7 Confeccionar os documentos de exportação 

 
Documentação contendo: Extrato prévio de Exportação, Invoice, Packing List, Nota Fiscal 

eletrônica e outros específicos pelo tipo de material ou tipo de transporte. 

Saída: documentação. 

 

1.1.1.8 Proceder junto aos órgãos anuentes 

 

Proceder de acordo com os critérios e especificidades de cada órgão anuente. 
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 Bens e produtos sob anuência da ANVISA preencher a “Petição/Termo de 

Responsabilidade”: (RDC nº 1/2008 – ANVISA). Uma para cada produto cujo tratamento 

administrativo requeira anuência deste órgão. 

 Produtos sob anuência da AGRICULTURA: preencher o “Requerimento de solicitação de 

autorização exportação” e “Requerimento para fiscalização de produtos agropecuários”. 

 Produtos sob anuência do IBAMA: anexar o CITES – Convenção sobre o Comércio 

Internacional das Espécies da Fauna e da Flora Silvestres Ameaçadas de Extinção.  

 Produtos de origem animal ou vegetal - Autorização de Importação (Import Permit) ou 

documento equivalente emitido pelo órgão do Ministério da Agricultura do país de destino 

informando os requisitos sanitários do país importador; 

 

1.1.1.9 Aguardar deferimento 

 

Aguardar deferimento dos órgãos anuentes.  

 

1.1.1.10 Desvio exclusivo 

 

Permite duas instâncias do processo: documentação em conformidade e documentação em 

desconformidade. 

Quando o processo não está em conformidade ele é encaminhado ao SIEX para providenciar 

adequações. O SIEX notifica a Unidade requisitante para fazer adequações exigidas pelo 

órgão anuente. As adequações são recebidas, pelo SIEX, conferidas e registradas no SGA. 

  

1.1.1.11 Solicitar ao SIEX presença de carga 

 
É solicitada ao SIEX a presença da carga, via e-mail.  Junto à solicitação é encaminha em 

anexo uma cópia da AWB.  

Saída: e-mail com cópia da AWB. 
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1.1.1.12 Solicitar presença de carga à Unidade para conferência 

 

Unidade Requisitante envia carga embalada e pronta para o embarque para o Analista de 

Importação conferir embalagem da mercadoria antes do embarque.  

Saída: e-mail. 

 

 

1.1.1.13 Desvio exclusivo 

 

Caso a mercadoria esteja de acordo para ser embarcada ela é encaminhada/direcionada ao 

despachante responsável por gerenciar suporte à movimentação. 

 

1.1.1.14 Desvio Paralelo 

 
Permite dois caminhos do processo que ocorrem simultaneamente.  

Enquanto o Analista de Importação gerencia suporte a movimentação feita pelo 

Despachante e Informa à Unidade requisitante o número do AWB, o Agente de cargas 

providencia o despacho alfandegário e desembaraça a mercadoria. 

 

1.1.1.15 Gerenciar suporte a movimentação feita pelo Despachante 

 
É feito um gerenciamento de todas as movimentações feitas pelo Despachante até o 

embarque e desembarque do material. Essas movimentações são acompanhadas e lançadas 

no SGA - SIEX.  

Saída: lançamentos de movimentações no SGA-SIEX. 

 

1.1.1.16 Informar à Unidade requisitante o número do AWB 

 

Quando a retirada da mercadoria for ao aeroporto de destino, é feito um contato prévio com 

o destinatário, informando o número do AWB para ciência do envio e data de chegada.  

Saída: número do AWB. 
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1.1.1.17 Destino informado 

 

1.1.1.18 Providenciar despacho alfandegário  

 
Providenciar despacho alfandegário para o embarque da mercadoria. 

 

1.1.1.19 Desvio exclusivo 

 

Permite duas instâncias do processo: Courier ou DAP/ CPT. 

O embarque na modalidade “porta x porta” pode ser realizado pelo Agente de Cargas, desde 

que seja providenciado no destino PROCURAÇÃO ao Agente de Cargas, no destino, para que 

este libere a carga. Ou, por empresas de “COURIER” cujo prazo mínimo para entrega é de 5 

(cinco) dias. 

 

1.1.1.20 Realizar entrega no destino final (Courier) 

 

Saída: mercadoria entregue no destino 

 

1.1.1.21 Mercadoria liberada 

 
 

1.1.1.22 Desembaraçar mercadoria (Agente de Cargas) 

 

Desembaraçar mercadoria no aeroporto ou entregar ao importador desde que autorizado por 

este. 

Saída: mercadoria desembaraçada 
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1.1.1.23 Providenciar  adequações 

 

Providenciar adequação para embarque da mercadoria. 

As adequações são solicitadas à Unidade requisitante pelo SIEX que as recebe e as registra 

ao processo. 

Saída: solicitação de adequações 

Entrada: Adequações. 

 

1.1.1.24 Providenciar adequações 

 

O Analista de Importação solicita as adequações à Unidade requisitante. 

 

1.1.1.25 Registrar adequações ao processo 

 

As adequações são recebidas, conferidas e registradas no SGA, para que o processo 

ajustado seja encaminhado ao Agente de Cargas.  

 

1.1.1.26 Desvio exclusivo 

 
Permite duas instâncias do processo: Despesa autorizada e despesa não autorizada. 

 

1.1.1.27 Registrar saída do processo 

 
Quando a despesa não é autorizada é registrada a saída do processo no Sistema (SGA-Web) 

e ele é remetido à Unidade requisitante. 

Saída: Processo 
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1.1.1.28 Processo devolvido à Unidade requisitante 

 

1.1.1.29 Registrar adequações ao  processo 

 

As adequações podem ser realizadas internamente, nesse caso o SIEX encaminha e-mail à 

Unidade requisitante solicitando as informações necessárias. Quando as adequações 

precisam ser feitas pela Unidade o processo é encaminhado à Unidade requisitante por meio 

da Expedição. De volta ao SIEX, os ajustes feitos ao processo são conferidos e as 

adequações são registradas no SGA. 

Entrada: Adequações ao processo. 

  
 

1.1.1.30 Atores 

 
 Suporte administrativo 

 Analista de Importação 

 Agente de Cargas 

 

1.1.1.31 Áreas de interação 

 

 Unidade requisitante 

 Serviço de Importação e Exportação 

 Agente de cargas 

 

1.1.1.32 Agente de cargas 

 

A Fiocruz mantém uma empresa terceirizada para agenciamento de transporte de cargas 

internacionais e despacho aduaneiro, contratada através de processo licitatório. O 

Acompanhamento/ Gerenciamento é realizado pela Área de Exportação SIEX.  

O Agente de cargas será responsável pelo frete internacional, desembaraço no exterior e 

pela escolha da transportadora, seguro e transporte interno. Confecciona licença e 
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declaração de importação, apresenta declarações específicas aos órgãos anuentes, efetua a 

liberação alfandegária, providencia a exoneração do ICMS, paga taxas diversas e o frete 

interno. 

 

1 . 2  U N I D A D E  R E Q U I S I T A N T E  

 
Unidades Fiocruz que encaminham processo para Exportação ao SIEX. São responsáveis em 

realizar e encaminhar as devidas adequações ao processo, sempre que necessário. 


