ATA DE REUNIÃO
Às nove horas da manhã do dia vinte e um de agosto de dois mil e treze foi realizada a quadragésima
oitava reunião dos Intervenientes no Comércio Exterior do Complexo Portuário de Itajaí, no
auditório do Recinto Portonave, com a participação da Inspetora-Chefe Ajunta da Alfândega da RFB
no Porto de Itajaí, Sra. Geovana da Silva da Cunha; do Superintendente do Recinto Portonave, Sr.
Osmari de Castilho Ribas; da representante do Posto do Vale do Itajaí da ANVISA Sra. Nausicaa
Morastoni; do representante do MAPA, o Sr. Ricardo Pereira; do Gerente Regional da GECEX do
Banco do Brasil, Sr. Guilherme Arcanjo Batistti e Representantes da OAB-SC, SINDAESC,
SINDASC, dos Recintos Multilog, Braskarne, Infraero, Portonave, APM Terminals, Teporti, Poly
Terminais, Itazem; Despachantes Aduaneiros e demais interessados. A Sra. Geovana da Silva da
Cunha abriu a reunião agradecendo a presença de todos e justificou a ausência do Inspetor-Chefe da
Alfândega, Sr. Luis Gustavo Robetti e apresentou os representantes dos órgãos anuentes que estavam
na mesa e passou a palavra para o Sr. Osmari de Castilho Ribas, que na condição de anfitrião deu as
boas vindas a todos e falou da satisfação em receber a referida reunião. Em seguida Sra. Geovana da
Silva da Cunha, passando à pauta, iniciou com assunto dirigido à RFB, sobre alteração no horário da
Parametrização. Foi solicitada análise da possibilidade de alteração no horário da Parametrização,
das 08:10 h para as 10:00 h e das 12:30 h para as 15:00h. Sra. Geovana falou da coincidência, pois
este assunto estava sendo tratado internamente quando foi recebida a pauta, sendo que por adequação
aos procedimentos de análise de risco realizado pela unidade foi efetuada alteração do horário de
início da execução da parametrização no período da manhã para as 08h00h (com liberação as
12:00h) e período da tarde para as 13:00h (com liberação as 17:30h). As mudanças de horários
promovidas não satisfazem a solicitação encaminhada na pauta, porém, foram necessárias. Outro
assunto com a RFB, a Análise de Despachos por ausência de servidores. Foi solicitado que nos casos
de ausência do servidor da RFB, o despacho seja automático e imediatamente redirecionado a outro,
visando evitar prejuízos ao importador. Sra. Geovana da Silva da Cunha respondeu que nas ausências
decorrentes de férias ou por períodos prolongados já é adotado o procedimento de redistribuição
automática dos despachos ainda não analisados a outro servidor da equipe, sendo que os despachos já
analisados e em exigência são redistribuídos a medida em que o interessado apresenta o
cumprimento da exigência e solicita a redistribuição. Quando a ausência do servidor ocorre por 01
(um) dia ou pequenos períodos a redistribuição não é conveniente considerado que o outro servidor
possui sua própria carga de trabalho e a análise do despacho redistribuído não ocorrerá antes do
retorno do servidor inicialmente designado. Próximo assunto da pauta foi para o MAPA e
Terminais: maior rapidez nos processos de Requerimento de Embalagem de Madeira. Considerando
que todos os processos de importação hoje necessitam ser analisado pelo MAPA, solicita a análise da
viabilidade da utilização do Scanner para os casos que o Importador souber que não tem embalagem
de madeira, com o objetivo de agilizar os processos, nos casos que não houvesse embalagem de
madeira no B/L e que o importador aceite assumir este custo. Solicita a manifestação dos terminais
sobre esta possibilidade. Sr. Ricardo Pereira, representante do MAPA, informou que não tem objeção
em adotar a imagem do Scanner, comunicou que irá se reunir com os terminais que dispõem de tal
equipamento para análise das imagens disponibilizadas por esse equipamento. Já os terminais APMT
e Portonave informaram que também não haveria nenhum impedimento em adotar tal prática. Sra.
Geovana informou que a RFB não tem nenhuma restrição pela utilização destes equipamentos por
outros órgãos anuentes, apenas ressaltou a necessidade de se estabelecer os procedimentos
necessários para o compartilhamento das imagens. Outro assunto para o MAPA: Solicita a
possibilidade de o Fiscal do MAPA entregar o Requerimento de verificação de Embalagem de
madeira, no momento da vistoria, ao invés de esta entrega ser no MAPA. Sr. Ricardo Pereira falou
que por enquanto não existe esta possibilidade e quem sabe futuramente a liberação seja feita nos
terminais. Sr. Ricardo Pereira informou que a unidade do MAPA de Itajaí e Navegantes estão
funcionando normalmente, e que informações sobre a greve devem ser coletadas junto ao Sindicato.

Outro assunto da pauta a Análise da viabilidade da realização da reunião de intervenientes de
setembro de 2013 dia e horário diferente do habitual, para inclusão em evento a ser realizado no
município de Itajaí. Sra. Geovana da Silva da Cunha informou que em contato com Anvisa, MAPA,
Banco do Brasil estes concordaram em realizar a 49ª reunião de Intervenientes no Comércio
Exterior, no dia 13 de setembro de 2013, às 14:00h, no evento Sul Trade Summit, que será realizado
no Centreventos Itajaí. Passada a palavra para Sra. Nausicaa Morastoni, representante da ANVISA,
onde esta comentou que está à disposição para qualquer dúvida, e que em Brasília estão com
significativos avanços quanto às reivindicações solicitadas no período de greve. Passada a palavra
para o Sr. Guilherme Arcanjo Batistti, Gerente Regional do Banco do Brasil, este informou que o
prazo para análise e deferimento de LI’s está em 02 (dois) dias úteis. Quanto aos casos de novas
NCM’s que entram em exigência de Li pelo SECEX, o prazo é de 30 dias, independente da data do
embarque, informou também que nos casos de processos apresentados com mais de 30 (trinta) dias
da data da inclusão da nova NCM, a análise será feita pela data do embarque constante no BL
apresentado. Também informou Sr. Guilherme que em setembro talvez comece o movimento sobre
a campanha salarial e fará o possível para manter os trabalhos dentro dos prazos normais,
solicitando a compreensão de todos. Finalizando Sr. Guilherme, informou que está sendo
programado para outubro novo treinamento do SISCOSERV e que na próxima reunião já deverá ter
a data do evento. Passada a palavra para o representante da Portonave, este comentou que no dia 28
de agosto será realizado um treinamento para os Despachantes, pois na primeira semana de setembro
haverá mudanças no sistema de faturamento, comex e vistorias. Sra. Geovana da Silva da Cunha,
por fim solicitou a cooperação dos interessados para que os mesmos retirem os envelopes de
exportação na SADAD. Foi agradecido ao Recinto Portonave pela hospitalidade e por ter oferecido
o coffee-break. Não tendo mais nada a tratar, o Sra. Geovana da Silva da Cunha, finalizou a reunião.
Eu, Cristiane de Lourdes Carneiro de Souza, lavrei a presente Ata.

