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Portos Secos 
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Recinto alfandegado de uso público, onde são executadas
operações de movimentação, armazenagem e despacho
aduaneiro de mercadorias e de bens de viajantes, sob controle
aduaneiro.

Portos Secos 

Definição

Modelo Brasileiro

Porto seco de 
fronteira

 Recinto localizado em ponto de fronteira alfandegado ou em
área contígua.

Área contígua 
 Área localizada nos municípios que estejam sob a mesma
jurisdição da unidade de despacho aduaneiro responsável pelo
local alfandegado.

Mercadorias sob
controle
aduaneiro

Importadas; exportação; nacionais ou nacionalizadas – Regime
especial de entreposto aduaneiro (exportação) – regime comum;
Produzidas na ZFM, destinadas a internação (Porto seco ZFM);
Armazenadas (comercialização ALC); exportadas, reexportadas ou
internadas (Porto Seco ALC).

Complexo de 
armazenagem 

Estrutura logística composta por áreas integradas destinadas à
armazenagem e movimentação de mercadorias nacionais,
nacionalizadas ou sob controle aduaneiro.
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Zona primária de portos e aeroportos alfandegados.

Portos Secos

Vedação

Requisitos: 

Regime de 
concessão ou 

permissão
As operações de movimentação e armazenagem de
mercadorias, a prestação de serviços conexos, em
porto seco.

Permissão 
Recintos alfandegados de uso público – imóvel
particular.

Concessão

Remuneração

Recintos alfandegados de uso público – imóvel União
(precedida de obra pública).

Tarifa – custos, inclusive seguros, remuneração dos
serviços e amortização do investimento, necessários
ao exercício da fiscalização aduaneira.
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Estadia de veículos e unidades de carga; pesagem; limpeza e desinfectação de
veículos; fornecimento de energia; retirada de amostras; lonamento e
deslonamento; colocação de lacres; expurgo e reexpurgo; unitização e
desunitização de cargas; marcação, remarcação, numeração e renumeração de
volumes, para efeito de identificação comercial; etiquetagem, marcação e
colocação de selos fiscais em produtos importados, com vistas ao atendimento
de exigências da legislação nacional ou do adquirente; etiquetagem e marcação
de produtos destinados à exportação, visando sua adaptação a exigências do
comprador; consolidação e desconsolidação documental; acondicionamento e
reacondicionamento, apenas para fins de transporte; e outros serviços,
inclusive os decorrentes das atividades de porto seco industrial.

Portos Secos 

Serviços 
conexos

Outras receitas e Operações :

Operações de 
despacho

-Regime comum;
-regimes aduaneiros especiais; e
-regimes aduaneiros aplicados em área especial. 

Vedação atividade de armazenagem de mercadorias que não estejam sob 
controle aduaneiro.
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instalações exclusivas à guarda e armazenamento de mercadorias
retidas ou apreendidas, sem ônus para a RFB, pela
administradora do porto seco.

Portos Secos 

Depósito 
Mercadoria 
Apreendida

Obrigações Acessórias: 

Mercadoria 
abandonada

guarda e a armazenagem de mercadorias abandonadas pelo
decurso do prazo de permanência em recintos e locais
alfandegados - prévio contrato União x administradora do porto
seco.

Mercadoria
(riscos)

 explosão, corrosão, contaminação, intoxicação, combustão ou
perigo de grave lesão a pessoas e ao meio ambiente, desde que
seja dotado de infraestrutura apropriada e devidamente autorizado
pelo órgão competente.

SRRF Jurisdição
Estudo Sintético de Viabilidade Técnica e Econômica para
Implantação de Porto Seco e correspondente Demonstrativo de
Viabilidade Econômica do Empreendimento conforme modelos que
integram a minuta-padrão de edital,

Localização e Instalação:
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Menor valor da tarifa do serviço público a ser prestado pelo
porto seco.

Portos Secos 

Critério de 
julgamento

Localização e Instalação:

Acordo 
Concessionária        

ou 
Permissionária

x 
usuário

Contrato – Instrumento formal – União x Concessionária ou Permissionária.

I - cobrança de tarifas menores;
II - cobrança de tarifas maiores - produtos tóxicos, odorantes,
inflamáveis, corrosivos e outros produtos considerados
perigosos ou nocivos à saúde pela legislação pertinente, bem
como produtos frágeis e de difícil manipulação, limitado o
acréscimo a 100% (cem por cento); ou
III - cobrança de tarifas de movimentação maiores, quando o
objeto for a prestação de serviços de responsabilidade da
contratada fora do expediente normal de funcionamento do
porto seco, limitado o acréscimo a 100% (cem por cento).
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levantamento da demanda; indicação da área de localização
geográfica mais conveniente; disponibilidade de recursos
humanos e materiais; tipo de carga a ser armazenada; e prazo da
concessão ou permissão.

Portos Secos 

Viabilidade 
Técnica 

Econômica

Localização e Instalação:

Licitação Concorrência

Edital

I - especificar, no que se refere ao ressarcimento das despesas administrativas - Fundo Especial
de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização (Fundaf),

II - estabelecer regras e fórmulas precisas para avaliação econômico-financeira das propostas;
III - especificar os critérios de revisão e reajuste de tarifas, na forma da legislação aplicável;
IV - exigir da licitante as especificações das receitas a que se refere o parágrafo único do art. 4º;
V - fixar o prazo da concessão ou permissão, VI - considerar as normas relativas à armazenagem
das diversas espécies de carga, bem como as indispensáveis ao depósito adequado e seguro da
mercadoria;

VII - indicar a equipe técnica, bem como a qualificação dos responsáveis pelos serviços a serem
prestados pela concessionária ou permissionária no porto seco, das instalações e dos
equipamentos adequados e disponíveis para a realização do objeto da concorrência;

VIII - fixar, nos termos da legislação aplicável, os encargos da concedente ou permitente e da
concessionária ou permissionária;

IX - atender a outras exigências previstas no art. 18 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995;
X - prever a inversão da ordem das fases de habilitação e julgamento,
XI - exigir a apresentação de licenciamento ambiental, na forma da legislação em vigor.
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São armazéns alfandegados onde se realizam os procedimentos
de desembaraço aduaneiro na importação e exportação de
mercadorias.

Centro Logístico e Industrial Aduaneiro (CLIA)

Definição

Licenças

 outorgada a estabelecimento de pessoa jurídica constituída no
País, que explore serviços de armazéns gerais, demonstre
regularidade fiscal, atenda aos requisitos técnicos e operacionais
para alfandegamento .

Requisitos
e 

condições

I - possua patrimônio líquido igual ou superior a R$ 2.000.000,00
(dois milhões de reais);
II - seja proprietária ou, comprovadamente, detenha a posse
direta do imóvel onde funcionará o CLIA; e
III - apresente anteprojeto ou projeto do CLIA previamente
aprovado pela autoridade municipal, quando situado em área
urbana, e pelo órgão responsável pelo meio ambiente, na forma
das legislações específicas.
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Dispõe sobre a movimentação e armazenagem de mercadorias
importadas ou despachadas para exportação, o
alfandegamento de locais e recintos, a licença para explorar
serviços de movimentação e armazenagem de mercadorias em
Centro Logístico e Industrial Aduaneiro (CLIA).
Não Convertida em lei
Ato Declaratório nº 1, de 2006 – Plenário Senado Federal
rejeitou os pressupostos de relevância e urgência.

Reestrutura o modelo jurídico de organização dos
recintos aduaneiros de zona secundária.
Vigência: 4/4 a 1º/8/2013

Centro Logístico e Industrial Aduaneiro (CLIA)

MP 320/2006

MP 612/2013
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Se o particular interessado na obtenção da licença para
operação de CLIA apresentou seu requerimento durante a
vigência da MP na 612, de 2013, este deverá ser apreciado,
seguindo-se o rito fixado pela Portaria RFB nº 711, de 2013.

Aprova na íntegra o Parecer PGFN/CJU/COJLC/Nº
1.609/2014 e adota seus fundamentos, a fim de orientar os
órgãos e entidades que compõem a estrutura
organizacional do Ministério da Fazenda.

Centro Logístico e Industrial Aduaneiro (CLIA)

Parecer PGFN 
1609/2014

Despacho 
Ministro 
Fazenda
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Portos Secos (Dry Port) e CLIAS NO BRASIL

RF PORTO SECO CLIA
1 4 0
2 2 0
3 0 0
4 2 0
5 0 2
6 2 3
7 2 4
8 12 12
9 5 5

10 6 1
Ferroviário 2 0

TOTAL 37 27
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