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Órgão: Ministério da Fazenda/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA 9ª REGIÃO

FISCAL DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM FOZ DO IGUAÇU INSPETORIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SANTA

HELENA

PORTARIA Nº 1, DE 6 DE JANEIRO DE 2017

Regulamenta o cadastramento inicial eatualização de tara dos veículos de
transportede cargas pela Área de Controle Integrado(ACI) - Santa

Helena/PR.
O INSPETOR-CHEFE DA RECEITA FEDERAL DO BRASILEM SANTA HELENA - PARANÁ, no uso

das atribuições quelhe conferem os artigos 224, incisos XVI e XVII, combinado com225 e 302 do Regimento

Interno da Secretaria da Receita Federal do

Brasil, aprovado pela Portaria MF nº 203, de 14 de maio de 2012,publicada no DOU de 17 de maio

de 2012, considerando a necessidadede atualizar os procedimentos relativos ao cadastro e atualizaçãoda

tara dos veículos de transporte de cargas no âmbito daÁrea de Controle Integrado em Santa Helena/PR,

resolve:

Art. 1º Todos os veículos de transporte de cargas que trafeguempela Área de Controle

Integrado (ACI) de Santa Helenadeverão ter sua tara cadastrada no sistema de gerenciamento do Setorde

Fiscalização e Controle Aduaneiro (SIANA) da Inspetoria da ReceitaFederal do Brasil em Santa Helena/PR.

§1º O cadastramento de tara de caminhão consiste no registrodo peso próprio do veículo

acrescido dos pesos da carroceria,equipamentos, combustível, ferramentas e acessórios.

§2º Para conjuntos compostos por caminhão trator e semirreboque,o registro de tara será

realizado com o peso total daunidade de tração e do semirreboque, acrescidos dos pesos dos

equipamentos,combustíveis, ferramentas e acessórios.

§3º A tara será cadastrada em quilogramas como unidade demedida.

§4º A apuração da tara deverá ser realizada com os tanquesde combustível cheios, com todos

os equipamentos normalmente utilizadospara carregamento, amarração e sem o peso do motorista.

Art. 2º O cadastramento inicial de tara de veículo será feitopreviamente à entrada no recinto

alfandegado, por meio de requerimento,preenchido em duas vias, cujo modelo está previsto noAnexo I

desta Portaria, instruído com boleto de pesagem do veículo,emitido há no máximo 60 dias por balança

rodoviária certi�cada peloINMETRO.

§ 1º O boleto de pesagem a que se refere o caput deve conterno mínimo: placa do veículo, data

e horário da pesagem e pesoaferido.

§ 2º O requerimento de que trata o caput, quando assinadopor pessoa com poderes de

administração da empresa ou cadastradono sistema da ANTT, será registrado imediatamente.

§ 3º O requerimento de que trata o caput, quando assinadopor representante indicado em

procuração, será registrado em até 5dias úteis, devendo a procuração ser apresentada com o

requerimentoe boleto de pesagem.

§ 4º O requerimento, o boleto de pesagem e a procuração,quando for o caso, devem ser

entregues à RFB - Setor de Fiscalizaçãoe Controle Aduaneiro.

§ 5º O Setor de Fiscalização e Controle Aduaneiro da ACIde Santa Helena/PR analisará a

certi�cação da balança rodoviária emque foi realizada a pesagem.

§ 6º Caso não seja possível realizar a análise citada noparágrafo anterior, a RFB intimará o

interessado para apresentar novoboleto de pesagem em outra balança rodoviária certi�cada pelo

INMETRO.
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§7º Por meio de indicação no requerimento de que trata ocaput, a pesagem do veículo poderá

ser realizada na balança rodoviáriapresente no recinto alfandegado, mediante agendamento juntoà

Administradora do recinto.

§ 8º A indicação de que trata o parágrafo anterior serárealizada mediante a aposição de "Área

de Controle Integrado - SantaHelena/PR" no campo destinado à indicação da localização da balançaonde

foi aferida a tara constante no requerimento (anexo I) deque trata esta Portaria.

§ 9º No caso do § 7º, a entrada do veículo no recintoalfandegado, descarregado,

exclusivamente para realização do procedimentode aferição da tara �ca condicionada à autorização

daReceita Federal do Brasil.

§ 10. Requerimentos apresentados em desacordo com esteartigo não serão aceitos pela RFB.

Art. 3º A RFB poderá, caso julgue necessário à �scalizaçãoem curso, solicitar con�rmação dos

valores de taras cadastradas nosistema de gerenciamento mediante descarga e pesagem dos veículosna

balança rodoviária do recinto alfandegado.

Art. 4º O pedido de atualização de tara já cadastrada nosistema de gerenciamento deve ser

feito previamente à entrada doveículo no recinto alfandegado, por meio de requerimento, preenchidoem

duas vias, cujo modelo está previsto no Anexo II desta Portaria,instruído com o boleto de pesagem do

veículo, emitido há no máximo60 dias por balança rodoviária certi�cada pelo INMETRO.

§ 1º O requerimento de atualização de tara deve conter aexposição clara dos motivos que

levaram à sua alteração.

§ 2º O requerimento de que trata o caput, quando assinadopor pessoa com poderes de

administração da empresa ou cadastradono sistema da ANTT, será registrado imediatamente.

§ 3º O requerimento de que trata o caput, quando assinado por representanteindicado em

procuração, será registrado em até 5 dias úteis, devendoa procuração ser apresentada com o

requerimento e boleto de pesagem.

§ 4º O requerimento, o boleto de pesagem e a procuração,quando for o caso, devem ser

entregues à RFB - Setor de Fiscalizaçãoe Controle Aduaneiro.

§ 5º O Setor de Fiscalização e Controle Aduaneiro da ACIde Santa Helena/PR analisará a

certi�cação da balança rodoviária emque foi realizada a pesagem.

§ 6º Caso não seja possível realizar a análise citada noparágrafo anterior, a RFB intimará o

interessado para apresentar novoboleto de pesagem em outra balança rodoviária certi�cada pelo

INMETRO.

§7º Por meio de indicação no requerimento de que trata ocaput, a pesagem do veículo poderá

ser realizada na balança rodoviáriapresente no recinto alfandegado, mediante agendamento juntoà

Administradora do recinto.

§ 8º A indicação de que trata o parágrafo anterior serárealizada mediante a aposição de "Área

de Controle Integrado - SantaHelena/PR" no campo destinado à indicação da localização da balançaonde

foi aferida a tara constante no requerimento (anexo II) deque trata esta Portaria.

§ 9º No caso do § 7º, a entrada do veículo no recintoalfandegado, descarregado,

exclusivamente para realização do procedimentode aferição da tara �ca condicionada à autorização

daReceita Federal do Brasil.

§ 10. Requerimentos de atualização de tara apresentados emdesacordo com este artigo não

serão aceitos pela RFB.

§ 11. A RFB armazenará histórico das alterações de tara dosveículos.

§ 12. A RFB arquivará os requerimentos e demais documentosapresentados relativos à

atualização de tara.

Art. 5º A RFB somente efetuará o cadastramento inicial ou aatualização da tara se o veículo

estiver habilitado pela Agência Nacionalde Transportes Rodoviários - ANTT para realização do

transporteinternacional de carga.
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Art. 6º As transportadoras são responsáveis por manter atualizadasas taras dos veículos de sua

frota no registro da ACI de SantaHelena/PR.

§1º As transportadoras que não prestarem as informaçõessobre as taras de seus veículos terão

as unidades de cargas submetidasà descarga no recinto alfandegado para a correspondente

pesagem,sem prejuízo do disposto no parágrafo seguinte.

§2º No curso do despacho, a falta de informação sobre a tarados veículos ou a prestação de

informação incorreta sujeitará a transportadoraà penalidade prevista no artigo 728, IV, "e" do Decreto

nº6.759 de 05 de fevereiro de 2009.

Art. 7º Os veículos matriculados em outro país, caso nãoconsigam realizar a veri�cação da tara

em balança certi�cada peloINMETRO, terão o prazo de 15 (quinze) dias, a contar de seu

credenciamentoprovisório, para apresentar os documentos de que trata ocaput do art. 2º desta Portaria.

§ 1º Nos casos previstos no caput, ao entrar no recintoalfandegado, os veículos deverão

apresentar uma tara provisória juntamenteao requerimento previsto no anexo III desta Portaria.

§ 2º Ao ser realizado o cadastramento provisório da tara nosistema de gerenciamento da ACI de

Santa Helena/PR, serão emitidasduas vias do Registro Provisório de Tara Veicular.

§ 3º Uma das vias do registro de que trata o § 2º seráentregue ao interessado e servirá como

elemento de prova de que ocadastramento provisório foi realizado.

§ 4º Caso o prazo previsto no caput seja descumprido, osveículos estarão sujeitos às mesmas

penalidades e procedimentos previstosno art. 6º desta Portaria.

Art. 8º Ao ser realizado o cadastramento inicial ou a atualizaçãoda tara no sistema de

gerenciamento da ACI de Santa Helena/PR,serão emitidas duas vias do Registro de Tara Veicular, porparte

da RFB.

Parágrafo Único. Uma das vias do registro de que trata ocaput será entregue ao interessado e

servirá como elemento de provade que o cadastramento inicial ou a atualização da tara foram realizados.

Art.9º Os cadastros de taras realizados até a data de iníciode vigência desta portaria

continuarão a valer e serão considerados,para efeitos de �scalização, como se tivessem sido feitos na

formaprevista na presente portaria.

Art. 10 Esta Portaria entra em vigor 45 (quarenta e cinco)dias após sua publicação.

ALEXANDRE DEMARCHI

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certi�cada.


