ATA DE REUNIÃO

Às nove horas da manhã do dia dezessete de abril de dois mil e treze foi realizada a quadragésima
quarta reunião dos Intervenientes no Comércio Exterior do Complexo Portuário de Itajaí, no
auditório da Superintendência do Porto de Itajaí, com a participação do Inspetor-Chefe da Alfândega
da RFB no Porto de Itajaí, Sr. Luis Gustavo Robetti; da Inspetora-Chefe Adjunta da Alfândega da
RFB do Porto de Itajaí, Sra. Geovana da Silva da Cunha; da Chefe da EAT da ALF da RFB do Porto
de Itajaí, Sra. Rita de Cássia Spolaor; do Superintendente do Porto de Itajaí, Sr. Antonio Ayres dos
Santos Junior; do Diretor Executivo do Porto de Itajaí, Sr. Héder Cassiano Moritz; do representante
do Posto do Vale do Itajaí da ANVISA Sr. Marcos Fernandes; do Diretor Regional do
VIGIAGRO/SC, representando também o MAPA em Itajaí e Navegantes, Sr. Luiz Gustavo Balena;
do representante do MAPA em Itajaí e Navegantes Sr. Ricardo Pereira; do Representante do Gerente
Regional da GECEX do Banco do Brasil, Sr. Antonio Marcos dos Reis; e Representantes do
SINDAESC, SINDASC, dos Recintos Multilog, Braskarne, Infraero, Porto de Itajaí, Portonave,
APM Terminals, Teporti, Poly Terminais, Itazem; de 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. Antonio Ayres dos Santos Junior, Superintendente do Porto de Itajaí, que na
condição de anfitrião deu as boas vindas e falou do prazer em receber a 44ª reunião de
Intervenientes, dizendo ainda que o Complexo Portuário é citado como modelo por iniciativas como
a da reunião mensal e aponta isso como um diferencial no Complexo Portuário de Itajaí. Em seguida
Sr. Luis Gustavo Robetti, iniciou os trabalhos pelos assuntos pendentes da reunião passada, com o
MAPA. Informações sobre a necessidade de assinatura dos fiscais dos SIF’s, no RIPAS, para
encaminhamento de solicitações de autorizações de embarques. Sr. Luiz Gustavo Balena,
representante do MAPA, respondeu que para o inicio do mês de maio experimentalmente será feito
um trabalho somente para parte de Pescados, na unidade da Vigiagro em Navegantes. Os demais
continuarão como estão. Outro assunto pendente da reunião passada é com RFB. Trata-se da nota
técnica COSIT (anexa) informando que exclui a multa moratória quando da denúncia espontânea:
questionado se o entendimento desta Alfândega é o mesmo, e se pode considerar somente o valor do
tributo acrescido dos juros de mora. Sra. Geovana da Silva da Cunha informou que apesar da Nota
Cosit não falar em Tributos Aduaneiros, através de estudos internos ficou decidido que a Alfândega
da Receita Federal do Porto de Itajaí vai dar o mesmo tratamento para os tributos Aduaneiros. Outro
assunto pendente da reunião passada: Padronização dos procedimentos de conferência de
documentos liberatórios adotados pelos Recintos. Sra. Geovana da Silva da Cunha informou que foi
realizada reunião com os Recintos e ficou definido quais as verificações devem ser feitas para
atender exigências da RFB, o que não trará como conseqüência imediata a padronização dos recintos,
uma vez que cada recinto tem possibilidade de solicitar documentos necessários para atender seus
procedimentos internos. Último assunto pendente: Dispensa da apresentação da cópia do BL Máster.
Sra. Geovana da Silva da Cunha respondeu que após visita da Comissão de Alfandegamento ao
Recinto Teporti, ficou acordado que a Alfândega da RFB não mais considerará como não
conformidade, no relatório de auditoria de sistemas informatizados, a falta de informação desse
documento. Sr. Luis Gustavo Robetti, passou a palavra para o Sr. Antonio Ayres dos Santos Junior,
onde este fez uma exposição sobre alguns pontos da MP 595, a qual criou nova definição para o
modelo Portuário Brasileiro, sobre a formação da CONAPORTOS e sobre a instalação da
representação local desta. O Sr. Antonio Ayres destacou ainda que será marcada reunião com todos
os órgãos intervenientes na CONAPORTOS para que seja desenvolvido um plano, adequado às
necessidades locais e as disponibilidades fáticas dos envolvidos, para a implantação do Porto 24
horas, que possui previsão de implementação a partir do dia 06 de maio de 2013 para o Porto de
Itajaí. Como esse assunto envolve os órgãos intervenientes como RFB, MAPA, ANVISA, e que
segundo informações recebidas o atendimento deverá ser de 24h, esse fato gerou grande polêmica e

todos os órgãos envolvidos comentaram que estão aguardando definições para poderem pôr em
prática a determinação. Passou-se para o primeiro assunto da pauta do dia, dirigido ao Recinto Poly
Terminais. Pedido de esclarecimentos do motivo pelo qual o Recinto Poly Terminais está exigindo
carimbo nos B’s/L da DC Logistics para liberar mercadorias consolidadas de importação. Sr.
Adriano Cardoso, gerente de Pátio do referido Recinto, informou que os fiéis do recinto não mais
adotarão esse tipo de procedimento. Sr. Luis Gustavo Robetti solicitou que antes dos assuntos virem
para reunião, quando versar sobre assunto restrito a duas empresas, como esse, haja um contato
prévio entre os envolvidos com o fim de serem resolvidos particularmente, e somente se não houver
solução seja trazido o assunto para a pauta. Assunto seguinte da pauta para o MAPA - Pallets de
madeira que possuem/apresentem marca de certificação fitossanitária internacional (IPPC),
apresentando junto ao protocolo do "Requerimento para Fiscalização de Embalagens de Madeira"
cópia ou original do certificado fitossanitário da certificação, poderá ter o requerimento liberado sem
vistoria física? Sr. Luiz Gustavo Balena respondeu que esse assunto já foi esclarecido inúmeras
vezes e que o MAPA atua de acordo com a legislação vigente. Seu objetivo principal é o controle
de entrada de pragas. Outro assunto para o MAPA é se haveria a possibilidade de um protocolo nos
documentos (ofícios, petições) no momento da apresentação neste órgão. Sr. Ricardo Pereira
respondeu que com a falta de servidores e a impossibilidade dos estagiários assinar os referidos
protocolos, fica inviabilizado o atendimento a essa demanda. Sr. Ricardo Pereira solicitou que os
operadores façam uma melhor seleção das pessoas para o trabalho, pois há um imenso
desconhecimento da legislação por parte de operadores, tornando-se muito difícil o trabalho do dia a
dia. Passada a palavra para o Sr. Antonio Marcos dos Reis, representando o Gerente Regional do
Banco do Brasil este falou que no último mês atingiram a meta, pois estão fazendo análise de LI’s
em 02 (dois) dias úteis e para o Certificado de Origem o tempo de análise está em 01 (um) dia útil.
Sr. Heder Cassiano Moritz, representante do Porto de Itajaí, falou sobre a dragagem de manutenção
do rio, informando que chegou em dezesseis de abril a nova draga e, conforme cronograma inicial,
os trabalhos deverão estar prontos até o dia vinte e cinco de outubro do ano de dois mil e treze.
Passando aos assuntos finais Sr. Luis Gustavo Robetti solicitou que, os Ajudantes de Despachante
Aduaneiro e Despachantes que ainda não apresentaram à RFB os documentos necessários para
confirmar o cadastro efetuado no sistema CAD-ADUANA, o façam o mais rápido possível. Também
voltou a solicitar que os assuntos para pauta e confirmações de presença sejam encaminhados no
prazo estipulado no convite. Foi informado que a próxima reunião acontecerá no dia 15/05/2013, no
auditório do recinto PolyTerminais. Foi agradecido ao recinto Braskarne por ter oferecido o coffeebreak. Não tendo mais nada a tratar, o Sr. Luis Gustavo Robetti finalizou a reunião. Eu, Cristiane de
L.C.de Souza lavrei a presente Ata.

