ATA DE REUNIÃO
No dia vinte e dois de Junho de 2011 às 09:00h foi iniciada a 24ª reunião dos
Intervenientes no Comércio Exterior do Complexo Portuário de Itajaí, no auditório do Porto, com a
participação do Inspetor Chefe Adjunto da ALF Porto de Itajaí, Sr. Luis Gustavo Robetti; Chefe
Substituto do CAC Aduaneiro, Sr. Edro Spigarollo; Chefe da SADAD, Sr. Marcos Antonio Munhoz
Morello; Diretor Comercial do Porto de Itajaí, Sr. Robert M.V. Grantham; Coordenador da Anvisa no
estado de Santa Catarina, Sr. Telesmagno Neves Teles; Chefe do Posto do Vale do Itajaí da Anvisa,
Sra. Hilnette Vieira; Chefe do MAPA, Sr. Luiz Gustavo Balena Pinto; Representante do SECEX/Banco
do Brasil, Sr. Gerson Alfredo Schutesky; Representante da Marinha Mercante, Sr. Amarildo do
Amaral, representantes do SINDAESC, SINDASC, Representantes dos Recintos: Brasfrigo,
Braskarne, Embrafrio, Localfrio, Multilog, Porto Itajaí, Portonave, APM Terminals, Teporti, Itazem,
Despachantes Aduaneiros e demais interessados de empresas importadoras e exportadoras.
O Sr. Luis Gustavo Robetti abriu a reunião agradecendo a presença de todos e
comunicando a ausência do Sr. José Carlos de Araújo, Inspetor Chefe da ALF, por motivo de viagem;
imediatamente passou a palavra ao Sr. Robert, como anfitrião, para dar as boas vindas. Este agradeceu
a presença de todos e salientou a importância dos dois anos que estamos realizando reuniões
extremamente produtivas.
Passada a palavra para Sra. Chefe da Anvisa, Hilnette Vieira, esta comentou que estava
retornando de férias e que devido a grande quantidade de serviço estaria suspendendo temporariamente
os pedidos de agendamento de horário para atendimento pessoal. Passou a palavra para o Coordenador
da Anvisa em SC, Sr. Telesmagno Neves Teles, e o mesmo agradeceu ao Porto e ao CAP pela reforma
realizada nas instalações da Anvisa em Itajaí. Agradeceu também a Portonave, que cedeu para área de
atendimento, alguns equipamentos e instalações, durante o período da reforma. Comentou que está
sendo implantado em Santa Catarina o modelo de Centro de atendimento ao Viajante, estando o centro
de Itajaí em funcionamento. Manifestou posição favorável a que todos os órgãos Federais tenham
maior integração e conversem entre si. Também informou que está sendo articulado em nível estadual
um Pólo farmacêutico no Vale do Itajaí, que será importante para o desenvolvimento da região, do
estado e do País. Comentou que devido às reformas ocorreu uma maior demora na análise das LI’s pela
Anvisa, mas que espera para muito breve, talvez já em Julho, que o tempo de análise das LI’s retorne
ao máximo de 5 (cinco) dias úteis. Sr. Luis Gustavo Robetti comentou da satisfação de todos em
receber a visita do Coordenador e disponibilizou o espaço para que o mesmo, sempre que pudesse,
viesse a nossa reunião, e lembrou que também compartilha da opinião que os órgãos públicos
trabalhem em busca de uma maior proximidade, enaltecendo que em Itajaí esta medida já está sendo
adotada. Tendo em vista que na pauta da reunião não havia nenhum assunto para o órgão, Sr. Hilnette
pediu licença para se ausentar da reunião, pois teria compromisso na Anvisa, juntamente com o
coordenador Sr. Telesmagno Neves Teles.
Também por não constar assunto ao MAPA na pauta da reunião, o Sr. Luiz Gustavo
Balena também pediu licença para se retirar.
Começando os assuntos da pauta da reunião com questionamento para a Marinha
Mercante, sobre Retificação de CE Mercante, quando detectadas divergências no curso do despacho.
Sr. Amarildo do Amaral representante do referido órgão salientou que existem várias situações
diferentes, e que em muitos casos não é necessário fazer a alteração no Mercante; sempre que são
verificadas informações divergentes entre as DI’s e o sistema Mercante, a Marinha Mercante exige de
seus usuários esclarecimento do porque daquela informação, especialmente quando há alteração no
frete. Sr. Edro, Chefe substituto do CAC Aduaneiro, comentou que nos casos que houver as
retificações no curso do despacho, as informações não são espelhadas no extrato das DI’s. O Sr.
Amarildo confirmou que, nos casos em que não existe mudança no valor do frete não é necessária a

alteração do mercante. Outro assunto da pauta é para a Receita Federal, sobre a Documentação para
despacho de Exportação A POSTERIORI. Foi sugerida a possibilidade da Alfândega exigir somente os
mesmos documentos de Paranaguá. Sr. Robetti, informou que entrou em contato com o Inspetor de
Paranaguá a respeito do assunto, e salientou que os Portos são distintos e existem diferenças entre os
tipos de cargas operados preponderantemente pelas unidades, entretanto informou que serão efetuados
estudos para equalizar os documentos exigidos entre as duas unidades para o caso citado. Outro assunto
com a Receita Federal é o questionamento se o despachante aduaneiro, no ato do registro da DI, pode
declarar a redução do ICMS relativa a regime especial estadual para fins de cálculo do PIS/PASEP e da
COFINS. Sr. Robetti comentou resposta de consulta formulada à Diana, relativa ao incentivo fiscal de
ICMS do PR, explicitando que há uma diferença entre benefício tributário e tarifário, e que a referida
consulta não se aplica, a princípio, para SC. Esclareceu ainda que é perfeitamente cabível que o
contribuinte que não concorde com este entendimento formalize consulta fundamentada para
DIANA/SRRF9ª RF.
Outro assunto tratado na reunião foi sobre Recintos autorizados a Operar com o Regime
de Entreposto Aduaneiro. Sr. Robetti, lembrou que hoje só podem operar em regime de Entreposto
Aduaneiro, na jurisdição da ALF Porto de Itajaí, os recintos Multilog, Brasfrigo e Teporti. Recintos que
não podem operar com o regime não devem aceitar cargas nesta situação, pois a Receita Federal vai
tomar providências no caso de descumprimento do regime e sua utilização indevida por recintos não
autorizados.
Sr Cunha do Porto, pediu a palavra para falar sobre o modelo de envelopes de
Exportação, lembrando que será padronizado a partir do dia 01/07/2011 conforme decidido em reunião
anterior e amplamente divulgado. Sr. Marcelo Petrelli. Presidente do SINDAESC ficou de encaminhar
novamente a todos, via e-mail, o novo modelo e um anexo para os casos de excesso de informações.
Passada a palavra ao Representante do SECEX/Banco do Brasil, Sr. Gerson Alfredo
Schutesky, falou sobre as Licenças de Importação, informando que em 2010 foi encerrado o ano com
7.500, e no ano de 2011 até maio já entraram 12.500. Blumenau está demorando 2 (dois) dias para
atender as referidas LI’s, e que esta gerência atende a outros cinco Estados. Sr. Gerson solicitou que
qualquer informação, dúvida ou sugestão seja encaminhada através do e-mail, age2309@bb.com.br.
Passada a palavra para o Sr. D’Avila da APMTerminals, através de estudo que está
realizando sobre o tempo médio desde a descarga e o registro das DI’s é de 7,5 dias, há uns 4 meses
atrás o tempo era de 9,8 dias. Sr. Robetti, faz um convite a todos os Recintos para também fazerem esse
tipo de estudo e, em caso de entenderem cabível, divulgarem os resultados na reunião.
Sr. Robetti, passando aos avisos finais, informou sobre o expediente da ALF nos dias 23
e 24 de junho e informou que a próxima reunião será no dia 20/07, no auditório do Porto. Agradeceu a
hospitalidade do Recinto Porto em nos receber, e agradeceu coffee-break oferecido pelo Recinto
Teporti.
Por fim, dentro da diretriz de trazer novos assuntos e informações as reuniões de
Intervenientes, foi aberto espaço para o Sr. Tiago Marin fazer a apresentação do Seminário de
Lançamento do Diagnóstico Exportador Catarinense 2011, que será realizado no dia 29 de junho, no
horário das 13h30 até 17h, local: Centro de Eventos Sistema FIESC/Florianópolis SC. Para participar
fazer inscrição no site www.fiescnet.com.br/cin, até o dia 27/06/2011.
Não tendo mais nada a tratar, Sr. Luis Gustavo Robetti, finalizou a reunião.
Eu, Cristiane L C de Souza, lavrei a presente Ata.

