ATA DE REUNIÃO

Às nove horas da manhã do dia quatorze de maio de dois mil e quatorze foi realizada a
qüinquagésima sexta 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 do Porto de Itajaí, Sr. Luis Gustavo Robetti; da
Inspetora-Adjunta da Alfândega da RFB do Porto de Itajaí, Sra. Geovana da Silva da
Cunha; do Representante do Porto de Itajaí, Sr. Héder Cassiano Moritz; do representante
do Posto do Vale do Itajaí da ANVISA, Sr. Marcos Fernando G. da Silva, do
Representante do MAPA, Sr. Edmardo Raymundo de Souza, da representante da
Secretaria de Estado da Fazenda, Sra. Lenai Michels, do representante do Banco do
Brasil, Sr. Antonio Marcos dos Reis, Representantes do SINDAESC, SINDASC, dos
Recintos Braskarne, Brasfrigo, Infraero, Portonave, APM Terminals, Multilog, Porto de
Itajaí, Teporti, Poly Terminais e Itazem, também Despachantes Aduaneiros e demais
interessados. O Sr. Luis Gustavo Robetti, abriu a reunião agradecendo a presença de todos
e apresentou os novos componentes da mesa: Sr. Edmardo Raymundo de Souza, novo
Chefe do MAPA em Itajaí e Sra. Lenai Michels, coordenadora do Gescomex da Secretaria
de Estado da Fazenda de Santa Catarina. Em seguida passou a palavra ao Sr. Héder
Cassiano Moritz, que na condição de representante do Porto de Itajaí, deu as boas vindas e
desejou que a reunião fosse muito proveitosa. Retornando a palavra ao Sr. Luis Gustavo
Robetti, este começou com os assuntos pendentes da última reunião. Para o Recinto
Multilog, foi solicitada a resposta formal ao questionamento sobre acesso ao recinto, nos
termos tratados na reunião de 19 de fevereiro de 2014, que foram encaminhados através de
e-mail no dia 25 de fevereiro de 2014 e não tiveram resposta satisfatória, sobre o
procedimento para os casos de necessidade de troca de funcionário previamente cadastrado
da Comissária ou Despachante para entrar no recinto visando atender a solicitação dos
diversos Órgãos Federais. Sra. Juliane Wolff, representante do Recinto Multilog respondeu
que quando é feito o agendamento prévio, todos os Despachantes ou funcionários de
comissárias que já estão cadastrados podem entrar no Recinto e desenvolver suas
atividades normalmente. Disse também que o Recinto Multilog, está cumprimento
integralmente a Portaria ALF/ITJ nº 65 que trata deste assunto. Outros assuntos pendentes
são para o MAPA, solicitando informação sobre a base legal que regulamenta a utilização
de fósforo para as fumigações. Sr. Edmardo Raymundo de Souza, informou que a Norma
que regulamenta o tratamento fitossanitário de grãos e produtos, é a Norma Internacional
nº 12 (NINF nº 12), e o produto utilizado é o fosfeto de alumínio (fosfina). A Norma que
regulamenta o tratamento de páletes de madeiras, é a Norma Internacional nº 15 (NINF15), e o produto usado é brometo de metila. Outro assunto para o MAPA é sobre a
confecção do Termo de Coleta e Envio de Amostras, sendo solicitado esclarecimento sobre
quem tem a atribuição de confecção do Termo de Coleta e Envio de Amostras, relatando
que no Porto de São Francisco do Sul o referido Termo é confeccionado pelo próprio
Fiscal que anui a LI do processo, visto que o termo é confeccionado dentro do SIGVIG
através do perfil do FFA, reportando que em Itajaí tal procedimento não está padronizado.
A Solicitação é que seja estabelecido procedimento padrão para a situação. Sr. Edmardo
Raymundo de Souza, respondeu que o Termo de coleta deve compor o processo, sendo
elaborado pelo Despachante, conforme IN 36/2006. Passando ao assunto da pauta, este é
direcionado à ANVISA, de usuário solicita informações sobre o procedimento adotado
pela ANVISA Posto de Itajaí, e se a mudança na forma de Protocolo e Encaminhamento e
análise dos processos, que passou a vigorar em 24/03/14 está melhorando e melhorou o

fluxo. Sr. Marcos G. da Silva, respondeu que o procedimento foi suspenso e que não tem
previsão de retorno, mas acredita que se o mesmo for implantado será de grande valia.
Passada a palavra para o representante do Banco do Brasil, Sr. Antonio Marcos dos Reis,
este informou que no mês de março os processos de deferimento e anuências de LI
estavam sendo deferidos em 3 dias, mas que no mês de abril já está normalizado e as
análises estão com prazo de deferimento em média de 1 dia. Passada a palavra para Sra.
Lenai Michels, coordenadora do Gescomex da Secretaria de Estado da Fazenda desde
2009, disse estar contente em participar da reunião e colocou a SEFAZ/SC a disposição
para sanar qualquer dúvida referente a atividade de seu órgão. Sr. Luis Gustavo Robetti,
avisou que a partir do final do mês de maio serão distribuídos os formulários para
avaliação dos serviços prestados pelo Porto Seco Brasfrigo, relativo ao primeiro semestre
de 2014, e solicitou a todos os usuários que participem da avaliação. Agradeceu ao Recinto
Multilog pela atenção dispensada em razão de visita dos Servidores da RFB de Brasília,
que fazem parte do grupo de auditoria de gestão. Informou também que provavelmente
mês que vem, a ALF/Itajaí passará a divulgar números de importações/exportações, bem
como tempo de desembaraço. Informou também que teve reunião da Conaportos e que um
dos assuntos pendentes é sobre mudanças sobre o atendimento 24h, onde os órgãos
envolvidos estão de acordo para tal mudança, mas que isso depende da reunião do
Conaportos Nacional. Também informou sobre a publicação da Portaria MPOG nº
103/2014, que dispõe sobre o horário de expediente nos dias dos jogos da Copa do Mundo,
sendo que nos dias em que o Brasil jogar o expediente se encerra às 12:30h. Sr. Luis
Gustavo Robetti, informou que a 57ª reunião será realizada no dia 18 de junho de 2014,
no auditório o Recinto PolyTerminais, que a data foi trocada a pedido do referido Recinto.
Foi agradecido ao Recinto Porto pela hospitalidade e ao Recinto Brasfrigo por ter
oferecido o coffee-break. Foi desfeita a mesa para a apresentação do Sr. Cláudio Freitas da
Secretaria de Estado da Fazenda sobre Liberação Eletrônica de Importação. Em tempo,
esclarecimento que o novo Chefe do MAPA em Itajaí é o Sr. Edmardo Raymundo de
Souza, tendo sido informado erroneamente na Ata passada como novo Chefe do Mapa o
Sr. Gerson Rossi. Não tendo mais nada a tratar, a Sr. Luis Gustavo Robetti finalizou a
reunião. Eu, Cristiane de Lourdes Carneiro de Souza, lavrei a presente Ata.

