ATA DE REUNIÃO DO COMPLEXO POTUÁRIO DE ITAJAÍ
No dia quatorze de dezembro de 2011 às 09:00h foi iniciada a 30ª reunião dos
Intervenientes no Comércio Exterior do Complexo Portuário de Itajaí, realizada no auditório do
Porto, com a participação do Inspetor Adjunto da ALF Porto de Itajaí, Sr. Luis Gustavo Robetti;
Chefe do SADAD da ALF Porto de Itajaí, Sr. Marcos Antonio Munhoz Morello; Chefe da EAD1, Sra.
Geovana da Silva da Cunha; Diretor Executivo do Porto de Itajaí, Sr. Robert M.V. Grantham;
Representante do Gerente Regional da GECEX do Banco do Brasil, Sr. André Zimermann, Chefa
do Posto do Vale do Itajaí da Anvisa, Sra. Hilnete Maria Vieira; Chefe do MAPA, Sr. Luiz Gustavo
Balena; Representante da Secretaria da Fazenda Estadual, Sr. José Carlos Borges;
Representantes do SINDAESC, SINDASC, Representantes dos Recintos: Brasfrigo, Braskarne,
Porto Itajaí, Portonave, APM Terminals, Teporti, Poly Terminais, Itazem, Embrafrio, Despachantes
Aduaneiros e demais interessados.
O Sr. Luis Gustavo Robetti, abriu a reunião agradecendo a presença de todos e
passou a palavra para o Sr. Robert M.V. Grantham, Diretor Executivo do Porto de Itajaí para dar
as boas vindas. Este ressaltou a importância da referida reunião, pediu licença para se ausentar,
pois teria um compromisso a seguir, deixando como representante do Porto, o Sr. Leônidas
Gomes Ferreira.
Sr. Luis Gustavo Robetti, justificou a ausência do Inspetor da ALF, Sr. José Carlos
de Araújo, devido ao mesmo estar em férias, registrou a presença do Sr. Elvio Aurélio de Almeida,
gerente do Banco do Brasil em Itajaí, e também a presença de representantes da empresa
ThermoFisher, trazidos por recinto da jurisdição para conhecer o evento. Sr. Robetti salientou que
devemos encerrar o ano de 2011 muito próximos da marca de 1.000.000 de Teu’s, explanou
sobre algumas estatísticas do comércio exterior e da RFB no ano de 2011.
Sr. Luis Gustavo Robetti, informou que foi recebido ofício do MAPA relativo a
fornecimento de bordo, e que o atendimento nos moldes colocados no referido ofício entrará em
vigor no dia de hoje 14/12/2011. Esclareceu que o atendimento será feito em horário comercial,
sem a possibilidade de plantão 24h, pois todos os órgãos envolvidos tem recursos escassos de
mão de obra.
O Sr. Luiz Gustavo Balena, aproveitando o assunto, informou sobre o conteúdo do
ofício acima citado, e explanou sobre o andamento das atividades do MAPA na região. Apresentou
ainda notícias sobre melhorias e procedimentos que estão em estudo em Brasília para melhorar o
atendimento e facilitar as atividades das equipes do MAPA.
Começando a pauta da reunião, o assunto é com a Receita Federal, sobre
armadores que utilizam o Siscomex Carga indevidamente, Sr. Robetti respondeu que o assunto foi
tratado em reunião com os Recintos na semana passada, e que os bloqueios no Siscomex carga
pelos armadores, fora dos casos especificados na norma, devem ser comunicados a Receita
Federal, pois se houver alguma ilegalidade nos referidos bloqueios a Receita Federal apurará os
fatos.
Outro assunto da pauta é sobre Cobrança do cumprimento estrito da Portaria
102/2008, sobre Desunitização de cargas, informando que foi encaminhado para todos os
Recintos mensagem para que cumpram restritamente a referida Portaria enquanto em vigor, e a
Equipe da Seção de Despacho Aduaneiro está fazendo um estudo da mesma, devendo nos
próximos dias sair uma alteração desta.
Próximo assunto é sobre a Portaria 59/2011, que disciplina o meio físico de acesso
aos recintos da jurisdição, A partir de 1º de fevereiro de 2012, deverá ser implantado um crachá
único para acesso aos Recintos da Jurisdição da ALF/Itajaí. O cadastro, a biometria e outras
normas de segurança deverão ser feitas segundo as normas de cada Recinto, mas o meio físico
deverá ser único. Os Recintos: Infraero, Porto e APM Terminals, deverão estar cumprindo na
íntegra a referida Portaria a partir de 1º de Julho de 2012,
Dando seqüência aos assuntos da pauta, próximo assunto com a Secretaria da
Fazenda Estadual, é sobre a questão da apresentação de pagamento e nota fiscal de ICMS
originais no ato da liberação, Sr. José Carlos Borges, representante da Secretaria da Fazenda
Estadual, comentou que o assunto é tratado de forma diferenciada, o importador gera documento
após o fisco liberar. Sr. Borges falou que para o atendimento de Comércio Exterior existe

diariamente plantão, de segunda à sexta-feira, o mesmo é realizado no endereço situado a rua
Modesto Fernandes Vieira, Bairro: Dom Bosco - 7º andar – Itajaí SC, telefone 33414200, ou email gescomexitajai@sef.sc.gov.br.
Passada a palavra para o Sr. André Zimermann, representante do Banco do Brasil,
onde o mesmo comunica a ausência do Gerente Regional do GECEX, Sr. Guilherme Arcanjo
Battisti, devido ao fato do falecimento de um colega do Banco do Brasil. Salientou novamente que
45% das solicitações para o Banco do Brasil são relativas a reentrada. Devido à escassez de mão
de obra, solicitou mais atenção na hora de preenchimento dos documentos apresentados.
Passada a palavra para a Sra Hilnette Vieira, representante da Anvisa, onde a
mesma destacou a melhoria dos trabalhos entregues de importações, parabenizou os
Despachantes Aduaneiros pelo empenho em melhorar seus processos, e também por não
telefonarem tanto para fazer perguntas primárias, agradeceu ao Sindasc, Sindaesc e FIESC pelo
apoio recebido, bem como agradeceu a Secretaria Municipal da Saúde de Itajaí e de Navegantes,
a vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, e aos Recintos. Comentou que para 2012, deverá
abrir concurso para nível médio e superior na Anvisa. Informou também que no dia 02 e 03 de
janeiro de 2012, o posto da Anvisa não funcionará devido a treinamento de seus servidores.
A próxima reunião será no dia 15 de fevereiro de 2012, no auditório da
Superintendência do Porto de Itajaí; Agradeceu a hospitalidade do Recinto Porto em nos receber e
ao Recinto Conexão Marítima por ter oferecido o coffee-break.
Não tendo mais nada a tratar, Sr. Luis Gustavo Robetti, finalizou a reunião.
Eu, Cristiane de L.C.de Souza, lavrei a presente Ata.

