
Uruguaiana, 03 de agosto de 2021.

COMUNICADO GABINETE/ALF/URA Nº 13/2021

Assunto: Rotas para Trânsitos Aduaneiros em razão de manutenção em ponte da BR 290

O  DELEGADO  DA  ALFÂNDEGA  DA  RECEITA  FEDERAL  DO  BRASIL  EM 
URUGUAIANA-RS, no uso das atribuições que lhe conferem o inciso III do art. 360 do Regimento 
Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF nº 284, de 27 de julho 
de 2020, publicada no Diário Oficial da União de 27 de julho de 2020, COMUNICA

Tendo em vista a execução de serviços de manutenção e consequente restrição do trânsito de 
caminhões e ônibus na ponte sobre o Arroio Bossoroca,  na BR-290/RS, prevista para ocorrer a 
partir das 12 horas desta terça-feira (03) e com duração prevista de 20 dias, a Alfândega da Receita 
Federal do Brasil em Uruguaiana informa aos transportadores e intervenientes com atuação nesta 
jurisdição o que segue:

1- Os trânsitos aduaneiros com origem em Uruguaiana e cujas rotas preveem a passagem 
pela  BR-290  devem  observar  as  rotas  já  cadastradas  no  sistema  Siscomex  Trânsito,  sendo  os 
transportadores desde já autorizados a utilizar-se dos desvios conforme propostos pelo DNIT, quais 
sejam a BR-392 e a BR-158, passando por Santa Maria; BR-153, BR-293 e BR-158, via municípios de  
Caçapava do Sul, Bagé e Dom Pedrito, até o retorno à BR-290; BR-158, BR-293 e BR-392, para os 
veículos em direção ao Porto de Rio Grande.

2- As proposições de novas rotas e prazos no sistema Siscomex Trânsito serão analisadas 
apenas em casos excepcionais, em que os desvios acima expostos não atendam ao transportador 
do trânsito.

3- Em havendo a ocorrência de atraso no cumprimento do prazo regulamentar do trânsito 
até o destino, o transportador do trânsito poderá solicitar à unidade de destino da RFB a exclusão 
da  ocorrência  no  sistema Siscomex  Trânsito,  por  motivo  justificado  de  bloqueio  da  BR-290  e 
necessidade de desvio, o que não acarretará penalidade.

 

Claudio Afonso Jaureguy Montano
(Assinado Digitalmente)
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