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ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO SRRF10 Nº 8, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2015 

Multivigente Vigente Original
(Publicado(a) no DOU de 15/12/2015, seção 1, pág. 64)   

Alfandega o Aeroporto Internacional de Bagé-RS. 

O SUPERINTENDENTE REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 10ª REGIÃO FISCAL, no 

uso de suas atribuições regimentais e da competência estabelecida no inciso II do art. 26 da Portaria SRF nº 3.518, 

30 de setembro de 2011, e considerando o que consta do processo nº 17437.720676/2014-08, declara:

1. Fica alfandegado em caráter precário, de forma permanente, o Aeroporto Internacional Comandante 

Gustavo Kraemer, situado no município de Bagé-RS, localizado na Rua Quatorze Bis, s/n, Centro Bagé - RS, 

administrado pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – INFRAERO, inscrita no CNPJ sob o nº

00.352.294/0001-10, para operar com embarque, desembarque ou trânsito de viajantes e dos bens que portem 

consigo, procedentes do exterior ou a ele destinados.

2. O presente alfandegamento compreende as áreas de taxiamento, de estacionamento, as salas de 

embarque e desembarque, bem como a área de circulação de pedestres localizada entre as áreas de 

taxiamento/estacionamento e as salas de embarque/desembarque.

3. O aeroporto ora alfandegado ficará sob a jurisdição da Inspetoria da Receita Federal do Brasil em Bagé-

RS, que poderá editar rotinas operacionais que se fizerem necessárias ao controle fiscal exigido.

4. A fiscalização aduaneira será exercida de forma eventual, conforme definido no art. 28, § 3º, “c”, da 

Portaria RFB 3.518/2011, observados os termos, limites e condições estabelecidos pela IRF Bagé.

5. Em relação ao Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização – 

FUNDAF, instituído pelo Decreto-Lei nº 1.437, de 17 de dezembro de 1975, aplicar-se-á ao aeroporto ora 

alfandegado a legislação em vigor.

6. Sem prejuízo de eventuais penalidades cabíveis, este alfandegamento poderá ser suspenso ou 

cancelado por aplicação de sanção administrativa, bem como poderá ser extinto a pedido do interessado e não 

impede a RFB de revê-lo para adequá-lo às normas aplicáveis.

7. Fica atribuído ao recinto alfandegado por este Ato o código 0.94.11.01-1do Sistema Integrado de 

Comércio Exterior – SISCOMEX.

8. Este Ato entra em vigor na data de sua publicação no DOU.

PAULO RENATO SILVA DA PAZ

*Este texto não substitui o publicado oficialmente.
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Sistema mais bem visualizado nos navegadores Internet Explorer 6 

e Mozilla Firefox 3.5 ou superiores.
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